
Transporturile,sãnãtatea
ºiasigurãrile-prioritãþile
deinvestiþiialeCJIlfov

Î
n cei doi ani de pandemie
provocatã de COVID-19, ca
urmare a mãsurilor restric-
tive de delimitare a interac-
þiunii personalului de specia-
litate, dinamica de imple-

mentare a obiectivelor de investi-
þii stabilite a fi derulate la nivelul
Consiliului Judeþean Ilfov a fost
afectatã, înregistrând scãderi,
ne-au spus reprezentanþii auto-
ritãþii publice.

Conform acestora, obiectivele
de investiþii pentru anul în curs
sunt:

- Valorificarea resurselor de apã
geotermalã pentru termoficarea
Spitalului Clinic de Urgentã Prof.
Dr. Agrippa lonescu, din loc. Balo-
teºti, jud. Ilfov (lucrãri de eficienti-
zare a sistemului de termoficare,
documentaþii necesare obþinerii
licenþei de exploatare, servicii

pentru realizarea analizei fizi-
co-chimice a apei geotermale,
abonament de utilizare/exploata-
re resurse ape);

- Realizarea unui adãpost ºi cen-
tru de adopþii animale, în judeþul
Ilfov - inclusiv elaborarea Proiec-
tului Tehnic;

- Conservarea, protejarea, pro-
movarea ºi dezvoltarea patrimo-
niului cultural din Ansamblul de
monumente istorice al Mânãstirii
Cãldãruºani, în cadrul Programu-
lui Operaþional Regional 2014-
2020, Axa prioritarã 5

- Îmbunãtãþirea mediului urban
ºi conservarea, protecþia ºi valori-
ficarea durabilã a patrimoniului
cultural;

- Conservarea, protejarea, pro-
movarea ºi dezvoltarea patrimo-
niului cultural din Ansamblul de
monumente istorice al Mãnãstirii

Balamuci, din judeþul Ilfov, tot în
cadrul POR 2014-2020;

- Reabilitarea ºi modernizarea
clãdirii Spitalul de Psihiatrie Efti-
mie Diamandescu - Bãlãceanca,
corpurile C1, C4, C8, C9 ºi C12 , în
cadrul Programului naþional de
dezvoltare localã;

- Realizarea unui Post de trans-
formare pentru Spitalul de Psihia-
trie "Eftimie Diamandescu" Bãlã-
ceanca;

- Reabilitarea termicã a Spitalu-
lui de Obstetricã Ginecologie Buf-
tea, judeþul Ilfov, în cadrul Progra-
mu lu i Operaþ ional R eg ional
2014-2020, Axa Priorilarã 3 - Spri-
jinirea tranziþiei cãtre o economie
cu emisii scãzule de carbon;

- Lucrãri necesare a fi executate
în vederea obþinerii autorizaþiei
de securitate la incendiu la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã

Ilfov;
- Extinderea sistemului de de-

tectare semnalizare ºi alarmare la
incendiu la Spitalul Clinic Judeþe-
an de Urgentã Ilfov;

- Elaborare Documentaþiei de
avizare a lucrãrilor de intervenþie
pentru corpurile A, C, D, E, G, ale
Spitalului Clinic Judeþean de
Urgentã Ilfov;

- Elaborarea Documentaþiei ne-
cesare "Planului de Amenajare a
Teritoriului Judeþean Ilfov";

- Studiul de Fezabilitate pentru
Sistematizarea zonei Parcului
ªtiinþific Mãgurele, trama strada-
lã, utilitãþi ºi drumuri de acces;

- Elaborarea studiilor tehnice
pentru proiectul "BIMH - Nodul
Multimodal Bucureºti - Ilfov: stu-
dii pregãtitoare (Actualizare Stu-
diu de Prefezabilitate, Studiu de
impact asupra mediului, P.U.Z.,
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studiu pentru încadrarea în cerin-
þele standardelor de securitate
aeroportuarã, studiu de piaþã ºi
studiu de obstacolare) Studiului
de Fezabilitate";

- Servicii de proiectare pentru
elaborarea proiectului tehnic ne-
cesar execuþiei lucrãrilor aferente
obiectivului de investiþii "Parcul
ªtiinþific Mãgurele";

- Extinderea magistralei M2 Pipe-
ra - Berceni în zona de sud, dupã
ºoseaua de centurã (expertizã
tehnicã, audit energetic, certificat
de performanþã energetici iniþial,
DAU, SF, PUD, DTAC, PT ºi DDE etc.);

- Studiul de Fezabilitate ºi studii-
le tehnice privind "Adãpostul ºi
centrul de adopþii animale, în ju-
deþul Ilfov";

- Reabilitarea ºi modernizarea
reþelei de drumuri judeþene DJ
401 A, km 0+000 (Vidra) - km 28
+209 (Domneºti);

- Modernizarea ºi reabilitarea
drumului judeþean DJ 100 Otopeni
- Tunari, km. 2+200 - km. 5+900;

- Proiectarea ºi execuþia lucrãrilor
pentru obiectivul "Reabilitare ºi
modernizare DJ 10 lJ între DJ 101
ºi mãnãstirea SF. Nicolae Sitaru ";

- Proiectul tehnic ºi execuþia lu-
crãrilor privind obiectivul "Pod pe
DJ 101 B, km. 39+276, peste râul
lalomiþa, sat Lipia";

- Reabilitarea ºi modernizarea
DJ402, de la limita judeþului lalo-
miþa pânã la DJ200 (Gagu) - inclu-
siv elaborare Proiect Tehnic;

- Reabilitarea ºi modernizarea
DJ300 între Centura Bucureºti ºi
DN2 (ªindriliþa) - inclusiv elabora-
re Proiect Tehnic;

- Reabilitarea ºi modernizarea DI
179 între DI l01B (Periº) ºi limitã
judeþ Prahova - inclusiv elaborare
Proiect Tehnic;

- Reabilitarea ºi modernizarea DJ
184 între DJ 101 (Moara Vlãsiei) ºi
Autostrada A3, inclusiv elaborare
Proiect Tehnic;

- Reabilitarea podului pe DJ
401D, km. 14+025, peste râul Sa-
bar, în sat Creþeºti, judeþul Ilfov -
inclusiv elaborare Proiect Tehnic;

- Podeþe si trotuare pe DJ40l D,
în localitatea 1 Decembrie;

- Proiectul tehnic ºi execuþia lu-
crãrilor pentru obiectivul "Scurge-
rea apelor pe DJ 184, pe raza loca-

litãþii Dascãlu, judeþul Ilfov";
- Proiectul tehnic ºi execuþia se-

maforizãrii la intersecþia drumuri-
lor judeþene DJ 101 cu DJ 101A,
Corbeanca, judeþ Ilfov;

- Modernizarea strãzilor, amena-
jarea trotuarelor ºi realizarea si-
stemului de preluare a apelor plu-
viale - strada Traian, Tunari;

- Construirea pasajului subte-
ran/suprateran pe DJ 101, la inter-
secþia cu calea feratã, localitatea
Buftea;

- Modernizarea drumului comu-
nal strada Margaretelor, comuna
Domneºti;

- Construirea sensului giratoriu
pe DJ 301, la intersecþia cu DC 55
ºi sistematizarea zonei, în comuna
Cemica.

Reprezentanþii CJ lfov ne-au
transmis cã, printre investiþiile de
tip SMART pe care le au în imple-
mentare, se numãrã urmãtoarele:

- Extinderea magistralei M2 Pi-
pera-Berceni în zona de dupã
ºoseaua de centurã (expertizã,
studii de specialitate ºi proiecta-
re);

- Platforma on-line pentru efi-
cientizarea serviciilor publice ofe-
rite cetãþenilor de UAT Judeþul
Ilfov;

- Platforma E-leaming - Educaþie
Vocaþionalã;

- SMART EDGE - Sustainable Me-
tropolitan Areas and the Role of
The Edge City - INTERREG;

- STOB (Succesion and Transfer
of Business in Regions) (INTERREG);

- Studiul de fezabilitate pentru
construirea de clãdiri administra-
tive în oraºul Voluntari;

- Introducerea unui sistem de
management a1 calitãþii perfor-
mant ºi transparent în cadrul UAT
- Judeþul Ilfov";

- PAcT - Parteneriat pentru anti-
corupþie ºi transparenþã în Ilfov.

Pentru proiectele SMART preco-
nizate pentru a fi implementate în
anul curent, sursele de finanþare
sunt fondul constituit ca exceden-
tul anilor precedenþi ºi fondurile
externe nerambursabile (FEN)
acordate de Uniunea Europeanã
(UE).

Bugetul alocat pentru anul 2022
se ridicã la 5.333.000 lei, din care
fond excedent - 3.093.000 lei ºi
fonduri externe nerambursabile -
2.240.000 lei.

Conform Programului privind
obiectivele de investiþii pentru
acest an, bugetul total alocat este
în sumã de 257.406.377 lei, iar
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Proiectul tehnic ºi execuþia lucrãrilor pentru
obiectivul "Scurgerea apelor pe DJ 184, pe
raza localitãþii Dascãlu, judeþul Ilfov".

Unul din domeniile prioritare de investiþii la nivelul
unitãþii administrativ teritoriale - U.A.T. Judeþul
Ilfov este "Asigurãri ºi asistenþã socialã - unitãþi de
plasament, centre de asistenþã socialã".



sursele de finanþare sunt: venituri
proprii fond excedent, fonduri ex-
terne nerambursabile Programu-
lui national de dezvoltare localã
(PNDL), fonduri rambursabile cre-
dit intern.

Domeniile prioritare de investiþii
la nivelul unitãþii administrativ te-
ritoriale - U.A.T. Judeþul Ilfov sunt
urmãtoarele:

- Transporturi ºi comunicaþii - in-
frastructurã reþea de transport ru-
tier (drumuri de interes judeþean,
poduri ºi viaducte) ºi terminalele
(staþii ale mijloacelor de transport
rutier în comun);

- Sãnãtate - unitãþi spitaliceºti;
- Asigurãri ºi asistenþã socialã -

unitãþi de plasament, centre de
asistenþã socialã.

Cele mai mari lucrãri de investiþii
care urmeazã sã fie scoate la lici-
taþie pânã la finalul anului sunt ur-
mãtoarele:

- Proiectul "BIMH - Nodul Multi-
modal Bucureºti Ilfov";

- Reabilitarea ºi modernizarea DJ
300 între Centura Bucureºti ºi
DN2 (ªindriliþa);

- Reabilitarea ºi Modernizarea
DJ402 de la limita judeþului lalo-
miþa pânã la DJ200 (Gagu), jude-
þul Ilfov;

- Reabilitarea ºi modernizarea
drumului judeþean DJ 179, între
DJ 101 B (Periº) ºi limita de judeþ
Prahova;

- Construirea pasajului subte-
ran/suprateran pe DJ 101 la inter-
secþia cu calea feratã, localitatea
Buftea;

- Podul pe DJ10l B, km 39+276,
peste râul lalomiþa, sat Lipia;

- Reabilitarea ºi Modernizarea
DJ101J între DJ101 ºi Mãnãstirea
Sf. Nicolae, Sitaru;

- Reabilitarea ºi Modernizarea
DJ184, între DJ101 (Moara Vlãsiei)
ºi Autostrada A3.

Strategia de dezvoltare a jude-
þului lfov 2020-2030 prezintã vi-
ziunea de dezvoltare a Judeþului
Ilfov, formulatã pe baza urmãtoa-
relor obiective strategice:

I. Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii lo-
cuitorilor;

II. Creºterea atractivitãþii pentru
activitãþi economice ºi vizitator.

Sursele citate ne-au spus cã pro-

blemele ºi obstacolele legislative
întâmpinate în activitatea de-
sfaºuratã de Consiliul Judeþean
Ilfov sunt cauzate de termenele
foarte scurte impuse prin legisla-
þia aplicabilã achiziþiilor publice
pentru finalizarea evaluãrii oferte-
lor depuse în cadrul procedurilor
de atribuire a contractelor de
achiziþii publice. De asemenea,
activitatea de evaluare implicã
alocarea de personal suplimentar
pentru constituirea comisiilor de
evaluare, astfel încât termenele sã
poatã fi respectate, conducând la
o suprasolicitare a activitãþii.

Altemativele pentru soluþiona-
rea acestora, în opinia reprezen-
tanþilor CJ Ilfov, sunt modificarea
legislaþiei incidente în ceea ce pri-
veºte revizuirea ºi stabilirea unor
termene de evaluare, adecvate,
corespunzãtoare ºi corelate cu
complexitatea obiectului contrac-
tului de achiziþie publicã.
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Conservarea, protejarea, promovarea ºi dez-
voltarea patrimoniului cultural din Ansamblul
de monumente istorice al Mânãstirii Cãldã-
ruºani este unul dintre proiectele din cadrul
Programului Operaþional Regional 2014-
2020, Axa prioritarã 5.

Un obiectiv pentru investiþii în anul în curs este realizarea
unui adãpost ºi centru de adopþii animale, în judeþul Ilfov -
inclusiv elaborarea Proiectului Tehnic.


