
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMUD Municipiul Slobozia – Versiune REZUMAT pentru consultarea publică 

 

Prezentul plan de mobilitate urbană durabilă acoperă zona urbană funcțională a Municipiului 
Slobozia și se referă la perioada 2016-2030. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a propunerilor 
(măsuri și proiecte) fiind adaptat în consecință. Astfel, în faza de implementare a PMUD vor fi 
necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislației în vigoare, inclusiv în 
ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică optimă, respectiv analiza impactului asupra 
mediului pentru proiectele relevante. 

Menționam că acest document reprezintă varianta REZUMAT a Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă Slobozia. In prezent, PMUD Slobozia parcurge etapa procedurii de evaluare a impactului 
PMUD asupra mediului, în baza HG nr. 1078/2004, incluzând informarea și consultarea publicului, 
etapa ce va avea ca rezultat varianta finală a acestui document. 

De asemenea, se recomandă actualizarea periodicaă PMUD și a modelului de transport aferent, cel 
puțin o dată la 5 ani sau mai des, în funcție de evoluțiile viitoare în zona urbană a municipiului 
Slobozia. 

Documentul a fost elaborat de FIP Consulting SRL – www.fipconsulting.ro  

http://www.fipconsulting.ro/
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 Ce este un PMUD 

Etapele de realizare PMUD Slobozia  

Obiectivele PMUD 

Viziunea PMUD Slobozia 2020-20130 



 

Ce este un PMUD? 

Conform documentelor strategice la nivel european, un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 

constituie un document strategic şi un instrument pentru dezvoltarea unor politici specifice, care are 

la bază un model de transport dezvoltat cu ajutorul unui software de modelare a traficului, având ca 

scop rezolvarea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din oraş şi din zonele 

învecinate, contribuind în acelaşi timp la atingerea obiectivelor europene în termeni de eficienţă 

energetică şi protecţie a mediului. 

 

 

Etapele de realizare a PMUD  Slobozia 

 

 

Obiectivele PMUD 

 

PMUD urmărește crearea unui sistem de transport durabil, care să satisfacă nevoile comunităților 

din teritoriul său, vizând următoarele cinci obiective strategice:  

– Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a unor opțiuni de transport care  1. Accesibilitatea 

să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre destinații și servicii-cheie. Acest 

obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la capacitatea de deplasare între anumite puncte, 

cât și accesul, care garantează că, în măsura în care este posibil, oamenii nu sunt privați de 

oportunități de călătorie din cauza unor deficiențe (de exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor 

factori sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul și originea etnică);  

– Creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru  2. Siguranța și securitatea 

comunitate în general;  

1 
•Definirea obiectivelor strategice - Caiet de sarcini, politici naționale și UE 

2 
•Definirea problemelor - Identificarea cauzelor fundamentale 

3 
•Obiective operaționale - Obiective specifice bazate pe analiza problemelor 

4 
•Generarea proiectelor - Intervenții generate din Probleme și Obiective 

5 
•Evaluare - Analiza Cost-Beneficiu 

6 
•Scenariul de dezvoltare - Strategia de Dezvoltare a Transportului Urban 
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 – Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a 3. Mediul 

consumului energetic. Trebuie avute în vedere în mod specific țintele naționale și ale Comunității 

Europene în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice;  

 – Creșterea eficienței și a eficacității din punctul de vedere al 4. Eficiența economică 

costului privind transportul de călători și de marfă;  

 – Contribuția la creșterea atractivității și a calității mediului 5. Calitatea mediului urban 

urban și a proiectării urbane în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu. 

 

 

Problematica mobilității urbane 

 

Creșterea populației urbane din ultimele două secole, determinată de revoluția industrială și 

stimulată de dinamica accentuată a asimilării cuceririlor ştiințifice în progrese tehnologice, a 

modificat deopotrivă nevoile de mobilitate pentru bunuri şi persoane şi soluțiile alternative de 

satisfacere a acestora.  

În prezent, sub aspectul mobilității,  aglomerațiilor urbane prezintă aceleași tendințe: 

o dilatarea orașelor, cu periferii cu densitate mică a populației și cu consecințe în consumuri 

mai mari de energie pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate; 

o creşterea indicelui de motorizare al familiilor (în special, în țările cu dinamică economică 

accentuată); 

o congestia traficului, ca o consecință directă a creșterii motorizării şi a lungimii 

deplasărilor; 

o evoluția și diversificarea stilului de viață prin adăugarea la deplasările alternante zilnice 

(reședință - loc de interes), a deplasărilor de la sfârșitul săptămânii sau din timpul nopții 

care pot cauza congestii ale traficului și în afara orelor de vârf tradiționale. 

Un plan de mobilitate urbană durabilă are ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității zonelor 

urbane și furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabile către, prin și în zona urbană 

respective. 

Un plan de mobilitate urbană durabilă ar trebui să faciliteze o dezvoltare echilibrată a tuturor 

modurilor de transport relevante, încurajând totodată trecerea către moduri mai durabile. 

Planul trebuie să includă un set integrat de măsuri tehnice, de infrastructură, de politică și 

nelegislative menite a îmbunătăți performanța și eficacitatea din punctul de vedere al costurilor în 

ceea ce privește scopul și obiectivele specifice declarate. 
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2  Analiza mobilității în 

Slobozia 
 

 

 

 

 

Datele de intrare 

Colectarea datelor 

Percepția cetățenilor 

Timpi de deplasare auto 

Siguranță 

Cerere velo 

Transport public 

Modelul de Transport 

Nevoile identificate 

 



 

Date de intrare 

Tablul prezintă categoriile și tipurile de date statistice care au fost folosite în analiza 
situației curente a mobilității în municipiul Slobozia.  

 
Categorie Tip 

A
. D

at
e

 p
ri

m
ar

e
 e

xi
st

en
te

 Date demografice, 
socio-economice si 
privind amenajarea 
teritoriului 

Populatie, la nivel dezagregat 

Numar gospodarii, la nivel dezagregat 

Numar locuri de munca, la nivel dezagregat 

Numarul de vehicule inmatriculate, pe categorii 

Reglementari urbanistice existente 

Distributia principalelor activitati economice din 
municipiu 

Atributele si 
topologia sistemului 
de transport 

Topologia retelei rutiere 
Reteaua de transport in comun 
Pasageri transport in comun 

Statistica accidentelor rutiere 

Strategia de 
dezvoltare 

Proiecte de infrastructura in derulare sau de perspectiva 

B
. D

at
e

 c
u

le
se

 

Cererea de transport 

Numaratori de circulatie clasificate 

Anchete de tip Origine-Destinatie 

Anchete cu Gospodariile 

Interviuri pietoni si biciclisti 

Măsuratori viteze de parcurs 

 

Colectarea datelor de trafic 

 5 anchete Origine-Destinatie pe penetratii  

 20 sectiuni de recenzare a traficului 

 612 interviuri cu pietonii și bicicliștii (eșantion 1,2%) 

 Măsurători privind viteza de circulație 
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Percepția cetățenilor 

În urma sondajului realizat, la întrebarea:Care sunt principalele probleme ale circulației auto în 

orașul Slobozia?, principalele răspunsuri au fost: 

 

Problemele circulației auto în orașul Slobozia 

Persoanele care conduc un autovehicul, în mod regulat pe rețeaua stradală a municipiului Slobozia, 

au declarat, în cea mai mare proporție (33%), că circulația în intersecții este deficitară. Circa 12,3% 

dintre șoferi indică starea tehnică a străzilor. 

[1] Parcările pt 
autoturisme, 42.6% 

[2] Traficul ridicat, 30.9% 

[3] Lipsa trotuarelor, 
4.2% 

[4] Lipsa pistelor pt 
biciclete, 5.9% 

[5] Lipsa stațiilor de 
transp. în comun și/sau 

frecvența scăzută de 
circulație, 5.4% 

[6] Străzi degradate, 6.7% 

[7] Semaforizarea, 2.3% 
[8] Lipsa facilităților 

dedicate pers. cu 
probleme locomotorii, 

2.0% 

[1] Prea multe 
vehicule grele pe 

străzi, 4.4% 

[2] Corelarea 
semafoarelor, 14.4% 

[3] Străzi 
degradate, 

12.3% 

[4] Intersecții 
necorespunzătoar
e sau cu circulație 
îngreunată, 32.8% 

[5] nu știu / nu 
răspund, 36.1% 
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Conform răspunsurilor date de către participanții la interviuri, circa 24,5% dintre cetățenii 

municipiului Slobozia reclamă starea proastă sau dimensiunile prea reduse ale trotuarelor. 

Aproximativ 13% dintre locuitori au indicat că traficul motorizat, intersectarea cu autovehiculele și 

traversarea intersecțiilor / arterelor rutiere le creează probleme în timp ce ponderea majoră a 

răspunsurilor semnalează timpii de traversare a intersecțiilor semaforizate (57,4%). 

 

Problemele întâmpinate de bicicliști 

Majoritatea persoanelor (36,1%) care au folosit cel puțin odată bicicleta, ca mijloc de deplasare / 

recreere, a declarat că lipsa pistelor pentru biciclete reprezintă o problemă importantă, în timp ce 

26,1% reclamă lipsa unei infrastructuri adecvate depozitării bicicletelor sau inchirierii / partajării 

acestora. 

Problemele transportului în comun existent la nivelul orașului 

Cea mai mare parte a cetățenilor orașului Slobozia (10%) consideră ca serviciul de transport public 

este efectuat cu un parc rulant insuficient, de asemenea, 18% din populație consideră că frecvența 

de circulație este prea scăzută, iar 22% consideră că mijloacele de transport sunt 

necorespunzătoare din diferite motive. De asemenea, 17% dintre respondenți consideră că stațiile 

sunt amplasate la distanțe prea mari. 

 

[1] Trotuare prea 
înguste și / sau în stare 

proastă, 24.5% 

[2] Timpii de 
traversare la 
intersecțiile 

semaforizate, 57.4% 

[3] Conflictele cu 
autovehiculele, 12.7% 

[4] Curățenia 
trotuarelor, 5.4% 

[1] Număr insuficient 
de autobuze, 10% 

[2] Stații amplasate la 
distanțe prea mari, 

17% 

[3] Frecvență mică de 
circulație, 18% 

[4] Mijloace de 
transport 

necorespunzătoare, 
22% 

[5] Biletele / 
abonamentele de 

calatorie sunt prea 
scumpe, 34% 
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Problemele întâmpinate la deplasarea pietonilor 



 
Anul Accidente Morți 

Răniți 
grav 

Răniți 
ușor 

Total 

2012 59 5 15 52 72 

2013 60 4 15 61 80 

2014 46 9 13 46 68 

2015 76 3 25 74 102 

 

 

Siguranță 

Majoritatea accidentelor rutiere au loc pe principalele axe de circulație din oraș, și pe cele 
care duc spre ieșirea din oraș. 

 

Transport public  

Planșele următoare figurează traseul de transport în comun precum și raza de acoperire a stațiilor. 
Deși orașul este relativ compact, traseul nu reușește să asigure o acoperire echilibrată în teritoriu, 
astfel că zonele de nord și sud au o accesibilitate foarte scăzută în ceea ce privește transportul 
public. 

Localizarea accidentelor soldate cu  
răniri grave (intervalul 2012-2015) 
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Modelul de Transport 

Modelul reprezintă structura deplasărilor pe Origine, Destinație și scopuri de deplasare în anul de 

bază 2016 și pentru anii de perspectivă 2020 și 2030 și a fost dezvoltat utilizând o platformă 

software de macrosimulare a traficului. 

La construcția modelului s-au utilizat informațiile disponibile având ca sursă Master Planul General 

de Transport al României. Ministerul Transportului (MT) gestionează în prezent acest proiect care 

prevede elaborarea unui master plan general de transport la nivel național, care presupune și 

dezvoltarea unui model național de transport. 
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Sistemul de zonificare 

 

 

Intensitatea traficului (2015) 

Pas 1 

•Generare cerere de transport: definirea cererii de transport ca număr de călătorii generate 
într-o perioadă de timp definită 

Pas 2 

•Distribuție călătorii: alocarea destinațiilor pentru călătoriile generate, destinații 
reprezentate de locuri de muncă, școli, magazine, facilități de agrement, etc. 

Pas 3 

•Alegere modală: modalitatea de efectuare a călătoriilor, pe baza caracteristicilor personale 
ale călătorilor și a naturii competitive a modurilor de transport alternative 

Pas 4 

•Afectarea traficului: alegerea rutelor disponibile la nivelul rețelelor de transport variate, 
luându-se în considerare capacitatea secțiunilor de rețea și disponibilitatea serviciilor de 
transport cu autobuzul și trenul 

12



 

 

 

 

Intensitatea traficului (2020) 
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Figurile anterioare prezintă evoluția  traficului din municipiul Slobozia pornind de la situația 

existentă în 2015, simulând  traficul în cazul în care nu vor fi implementate nici unul din proiectele 

incluse în  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Slobozia. După cum arată modelarea, în 2030 Axul 

central est-vest și intrările în municipiu nu vor mai face față afluxului de autoturisme care vor utiliza 

trama stradală  a orașului. 
 

 

 

Concluziile analizei 

 Deficiențe la nivelul derulării mobilitati pietonale si velo  

 Echipare și arie de cuprindere deficitare ale sistemului de transport public 

 Efecte negative generate de traficul greu care utilizează rețeaua stradală 

 Accesibilitate redusă a zonelor periferice către zona centrală, indusă de constrângerile 

induse rețelei stradale 

 Congestie în unele intersecții 

 Probleme legate de siguranță  

 

 

 

 

Intensitatea traficului (2030) 
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Problemele  identificate 

Categorie Descriere Date justificative 

Facilități oferite 
traficului nemotorizat 

Lipsa pistelor de bicicliști, a trotuarelor 
și a serviciilor adecvate de transport 
nemotorizat 

Rețeaua stradală nu include facilități oferite 
circulației traficului nemotorizat (pietoni și 
bicicliști), ceea ce restricționează nevoile de 
mobilitate urbană ale populației și are un 
efect negativ asupra modurilor de transport 
sustenabile 

Cresterea 
competitivitatii 
transportului public 

Competitivitate redusa a transportului 
public 

Cota modala a transportului public este de 
18% 

Infrastructura stradala 
utilizata de 
Transportul Public 

Viteze reduse de parcurgere a rețelei 
stradale datorită stării tehnice 
defavorabile 

Aproape jumatate din străzile urbane ale 
municipiului se află într-o stare tehnică rea 
sau foarte rea, transportul public si privat 
desfasurandu-se cu dificultate 

Deficit de 
infrastructură 

Lipsa spațiilor de parcare si a unui 
sistem de management al traficului 

Pe cele mai circulate artere ale municipiului 
dar si in zona centrala nu sunt amenajate în 
mod corespunzător spații de parcare, ceea ce 
reduce capacitatea de circulație a străzilor și 
are un impact negativ asupra fluenței 

Siguranță Rate mari ale accidentelor soldate cu 
decese sau răniri grave pe rețeaua 
stradală, în comparație cu alte țări 
europene dar și cu statisticile naționale 

Romania înregistrează 259 de decese la 10 
mld. pasageri*km (față de media UE care 
este de 61) și 466 de decese la un milion de 
autoturisme*km (față de media europeană 
de 126). Este țara cu cele mai slabe rezultate 
pentru ambii indicatori. 

Regim inadecvat de 
întreținere al retelei 
stradale 

Activele rețelei stradale întreținute 
inadecvat în prezent pun în pericol 
sustenabilitatea rețelei pe termen lung 
și restricționează mobilitatea 
populației. Starea tehnică 
necorespunzătoare induce creșterea 
costurilor de operare și a duratelor de 
parcurs. 

Circa 30% dintre arterele situate în rețeaua 
municipiului se află într-o stare tehnică 
necorespunzătoare (rea sau foarte rea) 

Facilitati oferite 
vehiculelor 
nepoluante 

Nu exista puncte de incarcare cu 
energie pentru vehiculele electrice 

Exista potential de crestere a gradului de 
utilizare a vehiculelor electrice 
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3  Planul de acțiune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele de îmbunătățire a mobilității 

Priorități 

Resurse financiare disponibile 

Lista de proiecte 

Fișe de proiect  



Viziune 2020-2030 

În anul 2030, locuitorii municipiului Slobozia se bucură de un oraș ce le oferă o calitate ridicată a 

nivelului de trai, cu o mobilitate îmbunătățită, cu accesibilitate la coridoarele europene. Municipiul 

Slobozia oferă locuitorilor ei și celor care muncesc aici un transport public eficient, accesibil, modern 

și confortabil, creând cadrul unei comunități urbane moderne, dinamice și durabile. Poartă de acces 

către un important centru turistic, Slobozia va deveni o economie competitivă și cu emisii reduse de 

carbon, zona centrală a orașului fiind o zonă atractivă, eliberată de autoturisme, foarte ușor 

accesibilă prin piste de biciclete și căi pietonale eficiente.  

Dezvoltarea transportului urban în municipiul Slobozia se va baza pe următoarele direcții de 

acțiune: 

o Slobozia – un oras verde, fara poluare, cu mobilitate crescuta pietonala si velo si 
accesibilitate ridicata a tuturor zonelor urbane; 

o In zona centrala – accentul pus pe mobilitate pietonala si velo, cu asigurarea 
conexiunilor intre principalele obiective publice si spatiile verzi; 

o Cresterea fluentei traficului printr-un sistem de sensuri unice in zona centrala si prin 
implementarea unui sistem de management al traficului; 

o Reducerea emisiilor de CO2 prin amenajarea de drumuri ocolitoare cu statut de drum 
urban și prin investiții în dezvoltarea transportului public nepoluant. 

 

Priorități 

Prin PMUD Slobozia se propune eficientizarea sistemului urban de transport, având în vedere 

nevoile și prioritățile de dezvoltare spațială ale orașului, având ca țintă următoarele obiective:  

o Transportul nemotorizat: creșterea gradului de deplasare utilizând mijloace de transport 
nemotorizate prin crearea unei infrastructuri dedicată pietonilor și bicicliștilor, separată 
de traficul greu motorizat, menită să reducă timpii de deplasare și să crească calitatea 
vieții cetățenilor; 

o Siguranța rutieră urbană: creșterea siguranței rutiere prin prezentarea de acțiuni 
dedicate îmbunătățirii siguranței rutiere bazate pe analiza problemelor și pe factorii de 
risc din zonele urbane respective; 

o Transportul rutier: viabilizarea infrastructurii rutiere existente cu scopul reducerii 
emisiilor poluante și pentru creșterea accesibilității către zonele urbane periferice;  

Sisteme de transport inteligente: stabilirea unui sistem integrat pentru toate modurile de 

transport și servicii de mobilitate, atât pentru călători, cât și pentru marfă, prin sprijinirea formulării 

unei strategii. 
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Surse financiare disponibile 

Scenariul conservator 

 2016-2023 2023-2030 2016-2030 

Total resurse disponibile, din care 21.41 21.05 42.46 

Fonduri Programul Operațional Regional 19.99 19.18 39.17 

Fonduri proprii 1.42 1.87 3.29 

Credite angajate 0.00 0.00 0.00 

 

Lista de proiecte 

Obiective operaționale Intervenții 

Descriere Ref. Descriere / Alternative 

Amenajarea de facilități 
pentru pietoni și bicicliști 

S01 Constructie pista de biciclete intre Slobozia si Amara 

S02 Constructie pista de biciclete Bd. General Magheru in cartier Bora 

S03 Constructie pista de biciclete intre Slobozia si Slobozia Noua 

S04 Constructie pista de biciclete spre iesirea către Urziceni 

S05 Constructie pista de biciclete pe axa est-vest (Bd. Matei Basarab) 

S06 Amenajarea zonei pietonale centrale, cu asigurarea conexiunilor pietonale intre parcul 
E14 si Piata Revolutiei prin transformarea strazii Episcopiei in zona prioritara pietonilor 

S07 Constructie pista de biciclete pentru asigurarea conexiunii intre Parcul Mare – Parcul 
Ialomița (traseu Sos. Sudului) si continuarea catre Manastirea Sf. Voievozi si legatura cu 
Bd Matei Basarab 

S08 Constructie pista de biciclete pe Str. Lacului 

S09 Reabilitarea puntii pietonale peste raul Ialomița si extinderea ei peste drum de centura 
(Soseaua Bucuresti-Constanta) 

S10 Implementarea unui sistem de bike sharing 

Modernizarea parcului 
auto al operatorului de 
transport in comun si 
imbunatatirea facilitatilor 

S20 Semnarea unui Contract Public de Servicii cu operatorul de transport public 

S21 Achizitionarea de autobuze moderne pentru promovarea utilizarii transportului public in 
comun 

S22 Implementare sistem e-ticketing 

S23 Modernizarea garajului operatorului de transport public in comun 

S24 Implementare proiect pilot transport public tramvai pe aliniamentul CF intre Gara 
Slobozia si Gara Slobozia-Noua pentru deservirea celor doua zone industriale Est si Vest 

Modernizarea 
infrastructurii rutiere 
pentru sustinerea 
mobilității urbane si 
pentru reducerea emisiilor 
de CO2 

S30 Modernizare drum comunal intre Slobozia – Amara ca varianta alternativa de 
imbunatatire a conectivitatii 

S31 Constructie Pod peste raul Ialomița pentru asigurarea conexiunii centrului administrativ al 
Mun Slobozia prin Bd. Chimiei catre DJ201 spre Ciulnita si spre autostrada A2 Bucuresti-
Constanta 

S32 Connstructie centura de ocolire nord (conectare DN21-DN2C) 

S33 Modernizarea completa a axului est-vest reprezentat de Bd. Matei Basarab intre giratoriu 
Gara si intersectia Petrom (modernizarea infrastructurii rutire, amenajare pista de 
biciclete, modernizarea sistemului de iluminat public, modernizarea statiilor de autobuz) 

S34 Amenajarea intersectiei Bd. Matei Basarab – DN2A – DN21 in scopul fluidizarii traficului si 
cresterea sigurantei pietonilor si participantilor la trafic 

S35 Constructia unui pasaj suprateran la intersectia DN2A - DN2C - Bd Matei Basarab pentru 
asigurarea fluidizarii traficului 

S36 Modernizarea completa a Soselei Brailei – modernizarea infrastructurii rutiere, 
amenajarea pistelor de biciclete si a trotuarelor, amenajarea statiilor de autobuz, 
modernizarea sistemului de iluminat public 

S37 Modernizarea completa a infrastructurii rutiere in zona centrala (P-ta Garii – Bd. Unirii – 
Bd. Cosminului) – modernizarea infrastructurii rutiere, amenajarea pistelor de biciclete si 
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Obiective operaționale Intervenții 

Descriere Ref. Descriere / Alternative 

a trotuarelor, amenajarea statiilor de autobuz, modernizarea sistemului de iluminat 
public 

S38 Modernizarea infrastructurii rutiere – Bd. Chimiei – infrastructura rutiera, amenajare pista 
de biciclete pentru conexiune centru cu Parcul Mare, alei pietonale, iluminat public 

S39 Extinderea Soselei Sudului si asigurare penetratie in Bd. Matei Basarab, pentru asigurarea 
unei alternative la axul central prin zona sud si oferirea de premise pentru dezvoltare 
urbana a zonei sud 

S40 Modernizarea infrastructurii rutiere in zona de Nord pentru sustinerea de trasee transport 
public in comun: Str. Viitor – Str. Ianache – Sos. Nordului – Str. Closca – Str. Garii 

S41 Modernizarea instrastructurii rutiere in zona centrala pentru sustinerea de trasee 
transport public in comun: Str. Viilor, str. Independentei si Str. Ianache 

Creșterea capacității de 
circulație a străzii prin 
amenajarea de locuri de 
parcare 

S50 Imbunatatirea sistemului de management al parcarilor 

S51 Introducerea unui sistem de sensuri unice: 
-  Aleea Feroviarului – Aleea Maramureș în sens invers acelor de ceasornice, astfel încât 
toate accesele să se realizeze prin viraje de dreapta. De asemenea, accesele către zona 
blocurilor V2-V5 vor fi păstrate cu dublu sens, însă se va interzice oprirea / staționarea 
vehiculelor pe aceste segmente. 
-  Str. Mihail Sadoveanu – Str. Ialomitei 
- Str. Nisipuri – Aleea Ronda – Str. Vănători 
- Str. Miron Costin – Str. Mircea cel Bătrân – Str. Păcii – Str. Avram Iancu – Str. Cuza Vodă 
-  Aleea Scolii – Str. Nordului – Aleea Nordului 

Cresterea fluentei 
circulatiei prin 
implementarea unui 
sistem de management al 
traficului 

S52 Implementarea unui sistem de management al traficului 

Scăderea la jumătate a 
ratei accidentelor până în 
2020 și la nivelul UE până 
în 2030 

S60 Reconfigurarea intersectiilor: 
a) Sosea Centura - Soseaua Brailei - Soseaua Bucuresti-Constanta 
b) Bdul Unirii - Strada Gării 
c) Vasile Alecsandri - Mihai Eminescu 

Îmbunătățirea întreținerii 
pentru a asigura un bun 
standard de calitate al 
suprafeței carosabile (așa 
cum este acesta definit de 
normativele tehnice în 
vigoare) 

S70 Introducerea unui sistem eficient și eficace pentru prioritizare și alocarea cheltuielilor de 
operare și întreținere pe bază multi-anuală și dezvoltarea unor planuri de eliminare a 
restanțelor pentru toate activele majore 

Amenajarea de statii de 
incarcare cu energie 
electrice in zonele 
selectate 

S80 Promovarea transportului electric prin amplasarea de puncte de alimentare pentru 
masinile electrice si hibride 
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Fișe de proiect 

1. Titlul proiectului  S01 Constructie pista de biciclete intre Slobozia si Amara 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2019 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 
Orașul Amara 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 
Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
Creșterea gradului de accesibilitate 
Cresterea mobilitatii populatiei 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public al UAT Slobozia  
Domeniul public al UAT Amara 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Proiectul va contribui la rezolvarea nevoilor de crestere a conectivitatii, 
accesibilitatii si mobilitatii locuitorilor din zona urbana functionala Slobozia, prin 
conectarea prin infrastructura velo a Stațiunii Amara de municipiul Slobozia 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 
 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

In cadrul proiectului se va construi o pista de biciclete de 7,7 kilometri intre Mun 
Slobozia si Statiunea Amara, de-a lungul DN 2C. Aceasta va avea capatul sudic in 
zona Gării CFR Slobozia Veche iar capătul nordic în zona Bailor Amara. 

11. Bugetul estimativ  2,5 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
Buget propriu Primaria Amara – pentru mentenanta si operare 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S02 Constructie pista de biciclete Bd. General Magheru, in cartier Bora 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2017-2019 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 
Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
Creșterea gradului de accesibilitate 
Cresterea mobilitatii populatiei 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public al UAT Slobozia  
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Proiectul va contribui la rezolvarea nevoilor de crestere a conectivitatii, 
accesibilitatii si mobilitatii locuitorilor din zona urbana functionala Slobozia, prin 
conectarea prin infrastructura velo a cartierului Bora de zona centrala a 
municipiului Slobozia 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 
 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

In cadrul proiectului se va construi o pista de biciclete de 1,7 kilometri intre 
centrul Mun Slobozia si Cartierul Bora, de-a lungul Bd. Magheru, pana la 
intersectia cu DN 21 

11. Bugetul estimativ  0,8 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S03 Constructie pista de biciclete intre Slobozia si Slobozia Noua 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2019 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 
Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
Creșterea gradului de accesibilitate 
Cresterea mobilitatii populatiei 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public al UAT Slobozia  
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Proiectul va contribui la rezolvarea nevoilor de crestere a conectivitatii, 
accesibilitatii si mobilitatii locuitorilor din zona urbana functionala Slobozia, prin 
conectarea prin infrastructura velo a satului Slobozia Noua de zona centrala a 
municipiului Slobozia 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 
 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

In cadrul proiectului se va construi o pista de biciclete de 3,7 kilometri intre 
centrul Mun Slobozia si satul Slobozia Noua, de-a lungul str. Soseaua Brailei, 
pana la intersectia cu Strada Scolii 

11. Bugetul estimativ  0,7 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S04 Constructie pista de biciclete spre iesirea catre Urziceni 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2019 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 
Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
Creșterea gradului de accesibilitate 
Cresterea mobilitatii populatiei 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public al UAT Slobozia  
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Proiectul va contribui la rezolvarea nevoilor de crestere a conectivitatii, 
accesibilitatii si mobilitatii locuitorilor din zona urbana functionala Slobozia, prin 
conectarea prin infrastructura velo a zonei de vest de zona centrala a municipiului 
Slobozia 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 
 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

In cadrul proiectului se va construi o pista de biciclete de 1 kilometru intre centrul 
Mun Slobozia si zona de vest a orasului, spre iesirea spre Urziceni, de-a lungul 
DN2A 

11. Bugetul estimativ  0,5 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S05 Constructie pista de biciclete pe axa est-vest (str. Matei Basarab) 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2019 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 
Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
Creșterea gradului de accesibilitate 
Cresterea mobilitatii populatiei 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public al UAT Slobozia  
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Proiectul va contribui la rezolvarea nevoilor de crestere a conectivitatii, 
accesibilitatii si mobilitatii locuitorilor din municipiul  Slobozia, prin conectarea 
prin infrastructura velo a zonei de vest de zona centrala  și de zona de est a 
municipiului Slobozia 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 
 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

In cadrul proiectului se va construi o pista de biciclete de 3,2 kilometri intre 
intersectia Str. Matei Basarab cu Șoseaua de Centură și intersecția str. Matei 
Basarab cu str. Soseaua Brailei. Prin acest proiect se asigura conexxiunea prin 
infrastructura velo a zonei de est si de vest cu zona centrala a municipiului 
Slobozia 

11. Bugetul estimativ  1 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S06 Amenajarea zonei pietonale centrale cu  asigurarea conexiunilor 
pietonale intre parcul E14 si Piata Revolutiei prin transformarea strazii 
Episcopiei in zona prioritara pietonilor 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2019 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 
Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
Creșterea gradului de accesibilitate 
Cresterea mobilitatii populatiei 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public al UAT Slobozia  
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Proiectul va contribui la rezolvarea nevoilor de crestere a conectivitatii, 
accesibilitatii si mobilitatii pietonale a locuitorilor din municipiul  Slobozia, prin 
pietonizarea strazii Episcopiei si transformarea zonei in una de promenada cu 
accent pe mobilitatea blanda 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 
 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

In cadrul proiectului se va scoate din circuitul rutier strada Episcopiei prin 
interzicerea accesului autovehicolelor, instalarea de mobilier urban, amenajari 
peisagistice. 

11. Bugetul estimativ  0,5 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S07 Constructie pista de biciclete pentru asigurarea conexiunii intre Parcul 
Mare – Parcul Ialomița (traseu Sos. Sudului) si continuarea catre  Manastirea 
Sf. Voievozi si legatura cu Bd Matei  Basarab 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2018-2019 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 
Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
Creșterea gradului de accesibilitate 
Cresterea mobilitatii populatiei 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public al UAT Slobozia  
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Proiectul va contribui la rezolvarea nevoilor de crestere a conectivitatii, 
accesibilitatii si mobilitatii pietonale a locuitorilor din municipiul  Slobozia, prin 
construirea unei piste de biciclete care sa conecteze  cele doua parcuri principale 
ale orasului plus legatura cu celelalte infrastructuri velo propuse.  

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 
 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

In cadrul proiectului se va construi o pista de biciclete de 900 de metri de-a lungul 
strazii Lacului pana la intersectia cu Bulevardul Unirii 

11. Bugetul estimativ  0,2 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S08 Constructie pista de biciclete pe Str. Lacului 
2. Localizarea  proiectului (inclusiv 

hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2018-2020 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 
Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
Creșterea gradului de accesibilitate 
Cresterea mobilitatii populatiei 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public al UAT Slobozia  
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Proiectul va contribui la rezolvarea nevoilor de crestere a conectivitatii, 
accesibilitatii si mobilitatii locuitorilor municipiului Slobozia prin  asigurarea unei 
conexiuni velo a locuitorilor din partea de nord a orasului spre zona centrala, spre 
zona de promenada din jurul Parcului E14 si asigurarea conectivitatii velo la 
celelate piste de biciclete propuse.  

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 
 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

In cadrul proiectului se va construi o pista de biciclete de 1,3 kilometri intre Parcul 
Mare (Tineretului) si Parcul Ialomita si Bld. Matei Basar, urmand traseul str. 
Soseaua Sudului.  

11. Bugetul estimativ  0,5 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S09 Reabilitarea puntii pietonale peste raul Ialomita si extinderea ei peste 
drum de centura (Soseaua Bucuresti-Constanta) 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2018-2020 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 
Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
Creșterea gradului de accesibilitate 
Cresterea mobilitatii populatiei 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public al UAT Slobozia  
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Proiectul va contribui la rezolvarea nevoilor de crestere a conectivitatii, 
accesibilitatii si mobilitatii locuitorilor municipiului Slobozia prin  asigurarea unei 
conexiuni pietonale intre zona centrala a orasului si cartierul Bora prin 
reabilitarea pasarelei pietonale eistente de peste raul Ialomita  si prelungirea ei si 
peste Soseaua de Centura, pentru cresterea sigurantei in trafic a pietonilor.  

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 
 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

In cadrul proiectului se vor reabilita 140 de metri de pod pietonal, se vor construi 
100 de metri de pod pietonal si 80 de metri de strada pietonala. Podul reabiltiat 
este peste raul Ialomita, iar constructia noua este in continuarea pasarelei 
existente si traverseaza str. Soseaua de Centura.    

11. Bugetul estimativ  0,8 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S21 Achizitionarea de autobuze moderne pentru promovarea transportului in 
comun (Etapa 1: 2017-2018) 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2017-2018 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

-Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 

- Creșterea gradului de accesibilitate a transportului în comun 
- Încurajarea competitivității transportului public 
- Creșterea mobilității populației 
 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

N/A 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Dupa infiintarea operatorului propriu de transport in comun acesta trebuie dotat 
cu mijloace de transport care sa satisfaca cererea pentru acest serviciu si care sa 
aiba frecvente scazute .  

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 
 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

In cadrul proiectului se vor achizitiona 15 autobuze electrice pentru deservirea cât 
mai bună a locuitorilor orașului și oferirea unei alternative moderne și rapide 
traficului cu autoturismul propriu. Cele 15 autobuze vor opera pe cele două trasee 
existente și se vor înființa alte două noi trasee.    

11. Bugetul estimativ  6 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S30 Modernizare drum comunal intre Slobozia – Amara ca varianta 
alternativa de imbunatatire a conectivitatii 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2019-2020 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
Domeniul public  al  UAT Amara 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Starea tehnică nefavorabilă afectează negativ sustenabilitatea rețelei pe termen 
lung și restricționează mobilitatea populației. Starea tehnică necorespunzătoare 
induce creșterea costurilor de operare și a duratelor de parcurs. Traseul propus se 
doreste a fi o alternativa la DN2C dedicata doar traficului dintre Amara si 
Slobozia. 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 
Locuitorii orasului Amara 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

In cadrul proiectului  se vor moderniza 6 kilometri de drum comunal  (DC   53) 
intre strada Ianache (Slobozia) si strada Ana Ipatescu (Amara Noua). Se va 
construi un pasaj pentru trecerea denivelata peste calea ferata, se vor construi 
santuri si podete.  

11. Bugetul estimativ  3,61 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Surse bugetare publice/ alte surse atrase 
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

N/A 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S31 Constructie Pod peste raul Ialomita pentru  asigurarea conexiunii  entrului 
administrativ al Mun Slobozia prin Bd. Chimiei catre DJ201 spre Ciulnita si 
spre autostrada A2 Bucuresti-Constanta 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2019-2020 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 

- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Starea tehnică nefavorabilă afectează negativ sustenabilitatea rețelei pe termen 
lung și restricționează mobilitatea populației. Starea tehnică necorespunzătoare 
induce creșterea costurilor de operare și a duratelor de parcurs. Actuala legatura 
intre zona centrala a orasului si localitatile de la sud de mun. Slobozia 
aglomereaza intersectia Str. Soseaua de Centura cu intrarile in oras dinspre DN 
21, DN 2A, DN 2C, DJ201. Proiectul reprezinta o alternativa si pentru traficul 
greu. 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune construirea a 350 de metri de pod și a 350 de metri de șosea, 
pentru asigurarea capacității de circulație și a capacității portante, cu scopul 
furnizării de facilități adecvate pentru mobilitatea auto și pietonală. 

11. Bugetul estimativ  3 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Surse bugetare publice/ alte surse atrase 
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

N/A 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S32 Connstructie centura de ocolire nord (conectare DN21-DN2C) 
2. Localizarea  proiectului (inclusiv 

hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2018 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 

- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Starea tehnică nefavorabilă afectează negativ sustenabilitatea rețelei pe termen 
lung și restricționează mobilitatea populației. Starea tehnică necorespunzătoare 
induce creșterea costurilor de operare și a duratelor de parcurs. Ocolitoarea sud 
tranziteaza zone construite generand disfunctionalitati pentru locuitori si pentru 
trafic.  

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune construirea a 4 kilometri de sosea pentru traficul greu, intre 
DN 2C si DN21, pentru a realiza inchiderea inelului ocolitor in jurul orasului.  

11. Bugetul estimativ  2,61 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Surse bugetare publice/ alte surse atrase 
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

N/A 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S33 Modernizarea completa a axului est-vest reprezentat de Bd. Matei 
Basarab intre giratoriu Gara si intersectia Petrom (modernizarea 
infrastructurii rutire, amenajare pista de biciclete,  modernizarea sistemului 
de iluminat public, modernizarea statiilor de autobuz) 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2018 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 

- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Starea tehnică nefavorabilă afectează negativ sustenabilitatea rețelei pe termen 
lung și restricționează mobilitatea populației. Starea tehnică necorespunzătoare 
induce creșterea costurilor de operare și a duratelor de parcurs. Bld Matei 
Basarab este principala artera de circulatie din oras, iar caracteristicile actuale nu 
faciliteaza mobilitatea tuturor tipurilor de transport.  

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune modernizarea infrastructurii rutire pe o lungime de 3 km 
pentru asigurarea capacității de circulație și a capacității portante, cu scopul 
furnizării de facilități adecvate pentru mobilitatea auto și pietonală, amenajare 
pista de biciclete,  modernizarea sistemului de iluminat public, modernizarea 
statiilor de autobuz 

11. Bugetul estimativ  2,61 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Surse bugetare publice/ alte surse atrase 
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

N/A 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S34 Amenajarea intersectiei Bd. Matei Basarab –  DN2A – DN21 in scopul 
fluidizarii traficului si cresterea sigurantei pietonilor si participantilor la trafic 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2018 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Starea tehnică nefavorabilă afectează negativ sustenabilitatea rețelei pe termen 
lung și restricționează mobilitatea populației. Starea tehnică necorespunzătoare 
induce creșterea costurilor de operare și a duratelor de parcurs. Actuala 
configuratie a intersectiei nu preia in mod corespunzator traficul care tranziteaza 
intersectia  

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune modernizarea infrastructurii rutire, reamplasare indicatoare, 
marcaje rutiere,  

11. Bugetul estimativ  1,5 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 

  

34



1. Titlul proiectului  S35 Constructia unui pasaj suprateran la intersectia DN2A - DN2C - Bd Matei 
Basarab pentru asigurarea fluidizarii traficului 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2023-2030 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Starea tehnică nefavorabilă afectează negativ sustenabilitatea rețelei pe termen 
lung și restricționează mobilitatea populației. Starea tehnică necorespunzătoare 
induce creșterea costurilor de operare și a duratelor de parcurs. Actuala 
configuratie a intersectiei nu preia in mod corespunzator traficul care tranziteaza 
intersectia .Intersectia se afla in apropierea unei treceri la nivel cu calea ferata. 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune constructia unui pasaj suprateran pe directia est-vest si 
reconfigurarea intersectiei la sol.   

11. Bugetul estimativ  2,5 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Surse bugetare publice/ alte surse atrase 
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

N/A 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S36 Modernizarea completa a Soselei Brailei – modernizarea infrastructurii 
rutiere, amenajarea pistelor de biciclete si a trotuarelor, amenajarea statiilor 
de autobuz, modernizarea sistemului de iluminat public 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2019 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Starea tehnică nefavorabilă afectează negativ sustenabilitatea rețelei pe termen 
lung și restricționează mobilitatea populației. Starea tehnică necorespunzătoare 
induce creșterea costurilor de operare și a duratelor de parcurs. . 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune constructia reabilitarea suprafetei carosabile, construirea de 
piste pentru biciclisti, amenajarea de circulatii pietonale, amenajarea de statiide 
autobuz, instalarea de mobilier urban, modernizarea iluminatului public 

11. Bugetul estimativ  1,12 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S37 Modernizarea completa a infrastructurii rutiere in zona centrala (P-ta 
Garii – Bd. Unirii – Bd. Cosminului) – modernizarea infrastructurii rutiere, 
amenajarea pistelor de biciclete si a trotuarelor, amenajarea statiilor de 
autobuz, modernizarea sistemului de iluminat public 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2019 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 

- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 
- Creșterea gradului de accesibilitate a transportului în comun 
- Încurajarea competitivității transportului public 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Starea tehnică nefavorabilă afectează negativ sustenabilitatea rețelei pe termen 
lung și restricționează mobilitatea populației. Starea tehnică necorespunzătoare 
induce creșterea costurilor de operare și a duratelor de parcurs. Statiile de 
autobuz sunt necorespunzatoare. Nu exista piste pentru biciclete. Trotuarele 
sunt intr-o stare tehnica medie spre rea 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune constructia reabilitarea suprafetei carosabile, construirea de 
piste pentru biciclisti, amenajarea de circulatii pietonale, amenajarea de statiide 
autobuz, instalarea de mobilier urban, modernizarea iluminatului public, pe o 
lungime de 2,3 km. 

11. Bugetul estimativ  1,4 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S38 Modernizarea infrastructurii rutiere – Bd. Chimiei – infrastructura rutiera, 
amenajare pista de biciclete pentru conexiune centru cu Parcul Mare, alei 
pietonale, iluminat public 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2019 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 

- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Starea tehnică nefavorabilă afectează negativ sustenabilitatea rețelei pe termen 
lung și restricționează mobilitatea populației. Starea tehnică necorespunzătoare 
induce creșterea costurilor de operare și a duratelor de parcurs. Nu exista piste 
pentru biciclete. Trotuarele sunt intr-o stare tehnica medie spre rea. 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune constructia reabilitarea suprafetei carosabile, construirea de 
piste pentru biciclisti, amenajarea de circulatii pietonale, amenajarea de statiide 
autobuz, instalarea de mobilier urban, modernizarea iluminatului public, pe o 
lungime de 1,6 km. 

11. Bugetul estimativ  0.94 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 

  

38



1. Titlul proiectului  S39 Extinderea Soselei Sudului si asigurare penetratie in Soseaua de Centura, 
pentru asigurarea unei alternative la axul central prin zona sud si oferirea de 
premise pentru dezvoltare urbana a zonei sud 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2019 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Starea tehnică nefavorabilă afectează negativ sustenabilitatea rețelei pe termen 
lung și restricționează mobilitatea populației. Starea tehnică necorespunzătoare 
induce creșterea costurilor de operare și a duratelor de parcurs. Nu exista piste 
pentru biciclete. Trotuarele sunt intr-o stare tehnica medie spre rea. 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune constructia reabilitarea suprafetei carosabile, construirea de 
piste pentru biciclisti, amenajarea de circulatii pietonale, , instalarea de mobilier 
urban, modernizarea iluminatului public, pe o lungime de 1,04 km. 

11. Bugetul estimativ  1,04 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Surse bugetare publice/ alte surse atrase 
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

N/A 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S40 Modernizarea infrastructurii rutiere in zona de Nord pentru sustinerea de 
trasee transport public in comun: Str. Viitor – Str. Ianache – Sos. Nordului – 
Str. Closca – Str. Garii 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2019 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 

- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 
- Creșterea gradului de accesibilitate a transportului în comun 
- Încurajarea competitivității transportului public 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Starea tehnică nefavorabilă afectează negativ sustenabilitatea rețelei pe termen 
lung și restricționează mobilitatea populației. Starea tehnică necorespunzătoare 
induce creșterea costurilor de operare și a duratelor de parcurs. Trotuarele sunt 
intr-o stare tehnica medie spre rea. 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune constructia reabilitarea suprafetei carosabile, amenajarea de 
circulatii pietonale, instalarea de mobilier urban, amenajarea de statii de 
transport in comun, modernizarea iluminatului public, pe o lungime de 1,04 km. 

11. Bugetul estimativ  2,21 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S41 Modernizarea instrastructurii rutiere in zona  centrala pentru sustinerea 
de trasee transport public in comun: Str. Viilor, str. Independentei si Str. 
Ianache 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2017-2019 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 

- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 
- Creșterea gradului de accesibilitate a transportului în comun 
- Încurajarea competitivității transportului public 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Starea tehnică nefavorabilă afectează negativ sustenabilitatea rețelei pe termen 
lung și restricționează mobilitatea populației. Starea tehnică necorespunzătoare 
induce creșterea costurilor de operare și a duratelor de parcurs. Trotuarele sunt 
intr-o stare tehnica medie spre rea. 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune constructia reabilitarea suprafetei carosabile, amenajarea de 
circulatii pietonale, instalarea de mobilier urban, amenajarea de statii de 
transport in comun, modernizarea iluminatului public, pe o lungime de 1,5 km. 

11. Bugetul estimativ  1,52 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S51 Introducerea unui sistem de sensuri unice:  
-  Aleea Feroviarului – Aleea Maramureș în sens invers acelor de ceasornice 
-  Str. Mihail Sadoveanu – Str. Ialomitei 
- Str. Nisipuri – Aleea Ronda – Str. Vanatori 
- Str. Miron Costin – Str. Mircea cel Batrân – Str. Pacii – Str. Avram Iancu – Str. Cuza 
Voda 
-  Aleea Scolii – Str. Nordului – Aleea Nordului 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2017-2018 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 
- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Starea tehnică nefavorabilă afectează negativ sustenabilitatea rețelei pe termen 
lung și restricționează mobilitatea populației. Starea tehnică necorespunzătoare 
induce creșterea costurilor de operare și a duratelor de parcurs. Actuala 
configuratie a sistemului de circulatie nu preia in mod eficient traficul generat de 
aceste zone.  

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune introducerea de sensuri unice pe strazile mentionate, 
montare indicatoare, realizare marcaje, realizare locuri de parcare.  

11. Bugetul estimativ  0,2 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Surse bugetare publice/ alte surse atrase 
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

N/A 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S52 Implementarea unui sistem de management al traficului 
2. Localizarea  proiectului (inclusiv 

hartă/poză) 
 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2018-2020 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 

- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 
- Încurajarea competitivității transportului public 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Municipiul Slobozia nu beneficiaza de un sistem de management al traficului care 
sa modifice timpii semaforici in timp real in functie de fluenta traficului si care sa 
contribuie si la cresterea sigurantei in municipiu, in general si in trafic, in mod 
particular. 

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune instalarea de senzori si de camere video in intersectiile 
principalelor axe de circulatie, realizarea unui centru de supraveghere si  
comanda cu rol operativ.  

11. Bugetul estimativ  1,5 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Programul Operational Regional 2014-2020 – pentru investitie;  
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Pioritatea de investitii 
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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1. Titlul proiectului  S60 Reconfigurarea intersectiilor: 
a) Sosea Centura - Soseaua Brailei - Soseaua 
Bucuresti-Constanta 
b) Bdul Unirii - Strada Garii 
c) Vasile Alecsandri - Mihai Eminescu 

2. Localizarea  proiectului (inclusiv 
hartă/poză) 

 
3. Perioada de implementare 

estimată  
2018-2020 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Municipiul Slobozia 

5. Obiectivele proiectului Obiective generale 

- Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană 

- Creșterea gradului de accesibilitate 
- Sporirea vitezei de circulație, în condiții de siguranță și confort 
- Reducerea costurilor generalizate ale vehiculelor 
- Creșterea mobilității populației 

6. Încadrarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană 

[se va completa dupa reactualizarea SIDU Slobozia 2014-2020, aflat in lucru] 

7. Situația juridică a 
terenului/clădirii obiect al 
investiției  

Domeniul public  al  UAT Slobozia 
 

8. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Actuala configuratie a intersectiilor nu permit circulatia in conditii optime, nu 
asigura siguranta deplina a conducatorilor de vehicule si a pietonilor, crescand 
durata de parcurs.  

9. Grupul țintă al proiectului Locuitorii mun. Slobozia 

10. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul presupune reamenajarea intersectiilor conform cu solutiile tehnice 
identificate, instalarea de marcaje si indicatoare rutiere, amenajare de locuri de 
parcare in spatiile ramase libere.  

11. Bugetul estimativ  0.5 milioane euro, fara TVA 

12. Surse de finanțare potențiale, 
inclusiv cheltuieli de operare și 
mentenanță  

Surse bugetare publice/ alte surse atrase 
Buget propriu Primaria Slobozia – pentru mentenanta si operare 
 

13.  Incadrararea proiectului în 
Axele prioritare/prioritățile de 
investiție ale PO 

N/A 

14. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Idee de proiect 
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