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Pentru îndeplinirea atribuŃiilor ce decurg din aplicarea prevederilor HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind 
prefectul �i instituŃia prefectului, a fost elaborat prezentul Plan de acŃiunipe anul 2017,  pentru realizarea în judeŃul Dolj a obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare 2017(2020.  

 Obiectivul Programul de Guvernare 2017(2020 constă în fundamentarea unei cre�teri economice inteligente, sustenabile �i incluzive, de natură a furniza 
premisele consolidării unui stat puternic, proactiv �i a unei societăŃi echilibrate, cu o clasă de mijloc extinsă. Nevoia de a ie�i din capcana modelului economic 
bazat pe avantajul unei forŃe de muncă ieftine �i trecerea la forŃa de muncă calificată reprezintă principala provocare a următorilor ani. Consolidarea stabilităŃii 
macroeconomice concomitent cu cre�terea investiŃiilor publice �i private vor fi de natură să asigure convergenŃa nominală �i reală cu nivelul mediu de dezvoltare 
din Uniunea Europeană. 

Lucrarea are la bază planurile proprii de acŃiuni, pentru  realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, atât la nivelul comunităŃilor din mediul 
urban �i rural din judeŃul Dolj cât �i pe cele ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor �i ale celorlalte organe ale administraŃiei publice centrale, 
precum �i ale unităŃilor din subordinea ministerelor care nu sunt servicii publice deconcentrate, organizate la nivelul judeŃului Dolj, fiind structurată corespunzător 
capitolelro Programului de Guvernare , iar acŃiunile corelate cu obiectivele �i direcŃiile de acŃiune din Programul de Guvernare. 

În ceea ce prive�te politica macroeconomică, lucrarea prezintă starea economică a judeŃului,  prin analiza principalilor indicatori atât la nivel naŃional cât �i la  
nivelul judeŃului Dolj, respectiv datele operative privind evoluŃía activităŃii economico(sociale la nivelul româniei �i a judeŃului Dolj  în perioada 01.01.(30.11.2016 
comparativ cu perioada 01.01.(30.11.2015. 

Politicile economice iau în considerare din ce în ce mai mult prevederile conceptului de dezvoltare durabilă, adoptat �i aplicat în ultimii ani de majoritatea statelor 
ca bază a dezvoltării lor economice în perspectiva ultimilor ani. Acest lucru s(a materializat, pe de o parte, prin utilizarea în procesele economice a acelor căi prin 
care activităŃile să fie durabile, sustenabile să poată asigura protejarea mediului, iar pe de altă parte, prin utilizarea raŃională a resurselor naturale, în special a 
celor cu valoare economică �i potenŃialul limitat în timp, pentru a se putea obŃine o utilizare cât mai eficientă a acestuia. 
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STAREA ECONOMICĂ 
 
EvoluŃia pPincipaliloP indicatoPi la nivelul judeúlui Dolj 
 

Politicile economice iau în consiterare tin ce în ce mai mult preveterile conceptului te tezvoltare turabilă, atoptat �i aplicat în ultimii ani te majoritatea 
statelor ca bază a tezvoltării lor economice în perspectiva ultimilor ani. Acest lucru s�a materializat, pe te o parte, prin utilizarea în procesele economice a acelor căi 
prin care activităŃile să fie turabile, sustenabile să poată asigura protejarea metiului, iar pe te altă parte, prin utilizarea raŃională a resurselor naturale, în special a 
celor cu valoare economică �i potenŃialul limitat în timp, pentru a se putea obŃine o utilizare cât mai eficientă a acestuia. 
 
1. INDICII PRODUCłIEI INDUSTRIALE 
 

În anul 2016, protucŃia intustrială a scăzut cu 5,4% comparativ cu anul 2015.  
Scăteri majore s�au înregistrat în ramurile: fabricarea calculatoarelor �i a protuselor electronice �i optice  

(�75,5%), fabricarea protuselor textile (�65,3%), fabricarea echipamentelor electrice (�20,8%), alte activităŃi extractive (�15,0%), activităŃi te servicii anexe 
extracŃiei (�13,8%). 

 
Cre�teri importante întâlnim în ramurile: fabricarea băuturilor (+47,6%), prelucrarea lemnului, fabricarea protuselor tin lemn �i plută (+29,2%), repararea, 

întreŃinerea �i instalarea ma�inilor �i echipamentelor (+28,8%), tipărirea �i reprotucerea pe suporŃi a înregistrărilor (+27,2%), fabricarea altor mijloace te transport 
(+26,9%), fabricarea substanŃelor �i a protuselor chimice (+23,9%), fabricarea articolelor te îmbrăcăminte (+9,3%). 

În luna tecembrie 2016, protucŃia intustrială a scăzut cu 41,2% comparativ cu luna tecembrie 2015, scătere înregistrată în principal în ramurile: fabricarea 
calculatoarelor �i a protuselor electronice �i optice (�96,3%), repararea, întreŃinerea �i instalarea ma�inilor �i echipamentelor (�89,7%), alte activităŃi extractive (�
79,0%), fabricarea protuselor textile (�75,8%), fabricarea autovehiculelor te transport rutier, a remorcilor �i semiremorcilor  
(�63,7%), fabricarea articolelor te îmbrăcăminte (�35,3%), intustria construcŃiilor metalice �i a protuselor tin metal  
(�30,9%), fabricarea te mobilă (�28,1%). 

Cre�teri majore s�au înregistrat în ramurile: activităŃi te servicii anexe extracŃiei (+168,0%), fabricarea altor mijloace te transport (+139,9%), tipărirea �i 
reprotucerea pe suporŃi a înregistrărilor (+79,7%), fabricarea te ma�ini, utilaje �i echipamente (+30,6%). 
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În luna tecembrie 2016, pPoducŃia industPială a scăzut cu 23,5% comparativ cu luna noiembrie 2016, scătere înregistrată în principal în ramurile: 
repararea, întreŃinerea �i instalarea ma�inilor �i echipamentelor (�84,0%), fabricarea protuselor tin cauciuc �i mase plastice (�57,7%), fabricarea substanŃelor �i a 
protuselor chimice (�54,9%), alte activităŃi extractive (�42,9%), fabricarea altor protuse tin minerale nemetalice (�41,8%). 

Cre�teri s�au înregistrat în ramurile: fabricarea protuselor textile (+1791,9%), activităŃi te servicii anexe extracŃiei (+46,0%), fabricarea altor mijloace te 
transport (+36,4%), fabricarea echipamentelor electrice (+26,0%). 

 
2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI ÎN INDUSTRIE 
 
 Inticii cifrei te afaceri în intustrie, în anul 2016 au scăzut cu 8,1% faŃă te anul 2015.  

Scăteri regăsim în ramurile: fabricarea protuselor textile (�38,8%), fabricarea te mobilă (�29,3%), fabricarea altor mijloace te transport (�13,0%), 
fabricarea autovehiculelor te transport rutier, a remorcilor �i semiremorcilor (�13,0%), intustria construcŃiilor metalice �i a protuselor tin metal (�7,4%). 

Cre�terile cele mai importante le întâlnim în ramurile: tipărirea �i reprotucerea pe suporŃi a înregistrărilor (+321,7%), fabricarea substanŃelor �i a protuselor 
chimice (+36,1%), fabricarea te ma�ini, utilaje �i echipamente (+10,2%), fabricarea protuselor tin cauciuc �i mase plastice (+8,9%), fabricarea articolelor te 
îmbrăcăminte (+7,2%), fabricarea echipamentelor electrice (+6,6%), intustria alimentară (+5,5%). 
 Inticii cifrei te afaceri în intustrie, în luna tecembrie 2016 au scăzut cu 17,3% faŃă te luna tecembrie 2015.  
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Scăteri întâlnim în ramurile: fabricarea te mobilă (�58,7%), intustria construcŃiilor metalice �i a protuselor tin metal (�54,7%), fabricarea protuselor 
textile (�44,0%), fabricarea altor protuse tin minerale nemetalice (�39,2%), fabricarea altor mijloace te transport (�37,3%), fabricarea hârtiei �i a protuselor tin 
hârtie (�36,5%), fabricarea autovehiculelor te transport rutier, a remorcilor �i semiremorcilor (�18,8%).  

Cre�teri regăsim în ramurile: tipărirea �i reprotucerea pe suporŃi a înregistrărilor (+350,6%), fabricarea te ma�ini, utilaje �i echipamente (+128,6%), 
fabricarea protuselor tin cauciuc �i mase plastice (+29,5%), fabricarea echipamentelor electrice (+8,7%). 
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Inticii cifrei te afaceri în intustrie, în luna tecembrie 2016, au crescut cu 35,4% faŃă te luna noiembrie 2016.  
Cele mai importante cre�teri provin tin ramurile: fabricarea te ma�ini, utilaje �i echipamente (+154,8%), fabricarea altor mijloace te transport (+125,9%), 

fabricarea autovehiculelor te transport rutier, a remorcilor �i semiremorcilor (+85,3%), fabricarea echipamentelor electrice (+60,2%), fabricarea te mobilă (+9,0%), 
fabricarea substanŃelor �i a protuselor chimice (+2,8%). 

Scăteri s�au înregistrat în ramurile: fabricarea altor protuse tin minerale nemetalice (�52,5%), intustria construcŃiilor metalice �i a protuselor tin metal (�
40,3%), fabricarea hârtiei �i a protuselor tin hârtie (�32,2%), fabricarea protuselor tin cauciuc �i mase plastice (�26,5%), intustria alimentară (�14,0%). 
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3. Activitatea întPepPindePii 
3.1. Analiza număPului unităŃiloP active 

Din perspectiva formei te proprietate a unităŃilor active, în anul 2015 comparativ cu anul 2014, tin totalul te 14175 unităŃi (14159 în anul 2014), 99,5% 
(14099 unităŃi) sunt majoritar private (la fel ca în anul 2014), iar 0,5% (76 unităŃi) sunt majoritar te stat (la fel ca în anul 2014). 

Analiza telimitării activităŃii economice arată că unităŃile active au fost orientate spre comerŃ cu o pontere 42,7% (44,7% în anul 2014), 11,0% sunt tin 
intustrie (10,8% în anul 2014), 8,1% sunt tin activităŃi profesionale, �tiinŃifice �i tehnice (7,8% în anul 2014), 7,4% sunt tin construcŃii (7,5% în anul 2014), iar tin 
alte ramuri 30,8% (29,2% în anul 2014). 

Întreprinterile active, tupă clasa te mărime sunt apreciate tupă numărul te salariaŃi �i marea majoritate a unităŃilor se înscriu în categoria micro �i mici 
(sub 50 salariaŃi) cu o pontere te 98,1%, tistribuŃia pe activităŃi prezentântu�se, astfel: 

 
Anul 2015 

 Total 
Microîntreprinteri 
(0 – 9 salariaŃi) 

Întreprinteri 
mici 
(10 – 49 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
metii 
(50 – 249 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
mari 
(peste 250 
salariaŃi) 

A 1 2 3 4 5 
UnităŃi active (număP) 
Total întPepPindePi active 14175 12544 1367 220 44 
tin care:      
Agricultură, silvicultură �i pescuit 544 482 55 5 2 
Intustrie extractivă 21 16 3 � 2 
Intustrie prelucrătoare 1386 1030 261 81 14 
ProtucŃia �i furnizarea te energie 
electrică �i termică, apă caltă �i 
aer contiŃionat 30 23 1 1 5 
DistribuŃia apei; salubritate, 
gestionarea te�eurilor, activităŃi te 
tecontaminare 124 98 21 3 2 
ConstrucŃii 1051 878 142 29 2 
ComerŃ cu riticata �i cu 
amănuntul, repararea �i 
întreŃinerea autovehiculelor �i 
motocicletelor  6053 5509 492 47 5 
Transport �i tepozitare 993 900 78 8 7 
Hoteluri �i restaurante 675 591 80 4 � 
InformaŃii �i comunicaŃii 428 385 31 10 2 
TranzacŃii imobiliare 243 228 12 3 � 
ActivităŃi profesionale, �tiinŃifice 1150 1086 59 4 1 
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Anul 2015 

 Total 
Microîntreprinteri 
(0 – 9 salariaŃi) 

Întreprinteri 
mici 
(10 – 49 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
metii 
(50 – 249 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
mari 
(peste 250 
salariaŃi) 

A 1 2 3 4 5 
�i tehnice 
ActivităŃi te servicii 
atministrative �i activităŃi te 
servicii suport 376 313 46 15 2 
ÎnvăŃământ 99 87 12 � � 
Sănătate �i asistenŃă socială 443 397 42 4 � 
ActivităŃi te spectacole, culturale 
�i recreative 175 153 17 5 � 
Alte activităŃi te servicii 384 368 15 1 � 

 
 
 
3.2. Analiza cifPei de afacePi 
Cifra te afaceri, obŃinută în anul 2015 te cele 14175 unităŃi active a fost te 28236133 mii lei, ceea ce înseamnă în metie 1992 mii lei pe o unitate activă.  
Ponterea în totalul cifrei te afaceri, în anul 2015, o teŃin ramurile aparŃinătoare intustriei cu 41,0% (faŃă te 43,4% în anul 2014), comerŃului cu riticata �i 

cu amănuntul 40,1% (faŃă te 39,6% în anul 2014) �i construcŃiilor 5,4% (faŃă te 4,5% în anul 2014).  
O pontere importantă în totalul cifrei te afaceri tin intustrie o are intustria prelucrătoare cu 66,5%, iar în catrul acesteia fabricarea autovehiculelor te 

transport rutier, a remorcilor �i semiremorcilor (54,6%), fabricarea echipamentelor electrice (6,0%), fabricarea băuturilor (11,8%), fabricarea protuselor tin cauciuc 
�i mase plastice (4,3%) �.a. 

Din perspectiva formei te proprietate tin totalul cifrei te afaceri te 26703780 mii lei, 94,6% a fost obŃinută te ramurile aparŃinânt formei te proprietate 
majoritar privată. 

Este relevantă cifra te afaceri/unitate activă �i forme te proprietate obŃinântu�se 20163 mii lei pe o unitate activă tin sectorul majoritar te stat, comparativ 
cu 1894 mii lei pe o unitate activă tin sectorul majoritar privat. 

 
În anul 2015, tupă clasele te mărime, peste 64,1% tin volumul cifrei te afaceri s�a obŃinut te întreprinterile mici �i mari, tistribuŃia pe activităŃi 

prezentântu�se, astfel: 
 
 

 
 

Anul 2015 
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 Total 
Microîntreprinteri 
(0 – 9 salariaŃi) 

Întreprinteri 
mici 
(10 – 49 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
metii 
(50 – 249 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
mari 
(peste 250 
salariaŃi) 

A 1 2 3 4 5 
CifPa de  afacePi (mii lei) 
Total întPepPindePi active 28236133 4684782 9042437 5458162 9050752 
tin care:      
Agricultură, silvicultură �i 
pescuit 824998 

264597 
348588 

165145 
46668 

Intustrie extractivă 359118 9297 220564 � 129257 
Intustrie prelucrătoare 7696169 353938 1010387 1562008 4769836 
ProtucŃia �i furnizarea te 
energie electrică �i termică, apă 
caltă �i aer contiŃionat 3191845 56088 1410094 34 1725629 
DistribuŃia apei; salubritate, 
gestionarea te�eurilor, activităŃi 
te tecontaminare 333311 115411 55585 44152 118163 
ConstrucŃii 1518764 223751 370373 769194 155446 
ComerŃ cu riticata �i cu 
amănuntul, repararea �i 
întreŃinerea autovehiculelor �i 
motocicletelor  11309599 2773832 4648940 2367190 1519637 
Transport �i tepozitare 980554 268652 240644 85463 385795 
Hoteluri �i restaurante 239975 93217 108206 38552 � 
InformaŃii �i comunicaŃii 508990 104450 138152 145074 121314 
TranzacŃii imobiliare 127251 44425 72642 10184 � 
ActivităŃi profesionale, 
�tiinŃifice �i tehnice 416971 192598 114454 57112 52807 
ActivităŃi te servicii �i activităŃi 
te servicii suport 218341 58605 60429 73106 26201 
ÎnvăŃământ 14055 10395 3660 � � 
Sănătate �i asistenŃă socială 175243 55821 96467 22955 � 
ActivităŃi te spectacole, 
culturale �i recreative 261154 24744 119256 117154 � 
Alte activităŃi te servicii 59795 34961 23995 839 � 

 
3.3. Analiza foPŃei de muncă 
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În anul 2015 cele 108233 persoane ocupate tin catrul unităŃilor active au realizat în metie o cifră te afaceri te 261 mii lei pe persoană. 
Din perspectiva formei te proprietate, în anul 2015, numărul persoanelor ocupate este repartizat în proporŃie te 16,0% (17347 salariaŃi) în catrul unităŃilor 

active cu capital majoritar te stat �i 84,0% (90886 salariaŃi) la unităŃile cu capital majoritar privat comparativ cu anul 2014 cânt 16,2% (17564 salariaŃi) erau în 
catrul unităŃilor active cu capital majoritar te stat �i 83,8% (91152 salariaŃi) la unităŃile cu capital majoritar privat. 
 Din punct te vetere al telimitării activităŃii economice, numărul persoanelor ocupate, în anul 2015, era repartizat în proporŃie te 30,4% în intustrie (30,9% în anul 
2015), 24,7% în catrul activităŃii te comerŃ cu riticata �i cu amănuntul (25,4% în anul 2014), 12,2% în activitatea te transport �i tepozitare (12,4% în anul 2014) �i 
8,4% în construcŃii (8,6% în anul 2014).   

După clasele te mărime, în anul 2015, 29,4% tin personalul ocupat se regăsea în întreprinterile mari (cu 50 salariaŃi �i peste), 25,9% în microîntreprinteri 
(cu până la 9 salariaŃi), 24,8% în întreprinterile mici (10�49 salariaŃi) �i 19,9% în întreprinterile metii (50�249 salariaŃi). 

DistribuŃia personalului ocupat tupă clasele te mărime, pe activităŃi, se prezintă astfel: 
 

Anul 2015 

 Total 
Microîntreprinteri 
(0 – 9 salariaŃi) 

Întreprinteri 
mici 
(10 – 49 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
metii 
(50 – 249 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
mari 
(peste 250 
salariaŃi) 

A 1 2 3 4 5 
PePsoane ocupate (număP) 
Total întPepPindePi active 108233 27996 26818 21544 31875 
tin care:      
Agricultură, silvicultură �i 
pescuit 3925 1204 1102 548 1071 
Intustrie extractivă 968 34 64 � 870 
Intustrie prelucrătoare 26355 2713 5791 7701 10150 
ProtucŃia �i furnizarea te 
energie electrică �i termică, apă 
caltă �i aer contiŃionat 3177 50 45 201 2881 
DistribuŃia apei; salubritate, 
gestionarea te�eurilor, activităŃi 
te tecontaminare 2379 244 416 177 1542 
ConstrucŃii 9050 2256 2858 2938 998 
ComerŃ cu riticata �i cu 
amănuntul, repararea �i 
întreŃinerea autovehiculelor �i 
motocicletelor  26785 11536 9166 4324 1759 
Transport �i tepozitare 13208 2134 1391 773 8910 
Hoteluri �i restaurante 3168 1454 1401 313 � 
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Anul 2015 

 Total 
Microîntreprinteri 
(0 – 9 salariaŃi) 

Întreprinteri 
mici 
(10 – 49 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
metii 
(50 – 249 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
mari 
(peste 250 
salariaŃi) 

A 1 2 3 4 5 
InformaŃii �i comunicaŃii 3562 771 609 1128 1054 
TranzacŃii imobiliare 1078 425 342 311 � 
ActivităŃi profesionale, 
�tiinŃifice �i tehnice 5161 2103 1049 534 1475 
ActivităŃi te servicii �i activităŃi 
te servicii suport 4778 685 1058 1870 1165 
ÎnvăŃământ 367 203 164 � � 
Sănătate �i asistenŃă socială 2089 1009 780 300 � 
ActivităŃi te spectacole, 
culturale �i recreative 1023 313 363 347 � 
Alte activităŃi te servicii 1160 862 219 79 � 

 
Cele 108233 persoane ocupate tin catrul unităŃilor active au realizat în metie cheltuieli cu remuneraŃiile personalului în mărime absolută te 22212 lei pe 

persoană. 
 
3.4. Analiza investiŃiiloP bPute 
 

Volumul total al investiŃiilor brute în bunuri corporale în anul 2015 a fost te 2427638 mii lei ceea ce reprezintă 171 mii lei pe o unitate activă.   
Din totalul investiŃiilor brute realizate 81,4% (1977194 mii lei) aparŃin unităŃilor active cu capital majoritar privat, iar 18,6% (450444 mii lei) unităŃilor cu 

capital majoritar te stat.  
Din punct te vetere al telimitării activităŃii economice, tin volumul total al investiŃiilor brute 47,8% se regăsesc în intustrie (57,1% în anul 2014), 14,5% 

în agricultură, silvicultură �i pescuit (8,2% în anul 2014), 11,8% în comerŃul cu riticata �i cu amănuntul (13,4% în anul 2014), 6,8% în transport �i tepozitare (9,3% 
în anul 2014), 6,6% în construcŃii (3,5% în anul 2014). 

DistribuŃia investiŃiilor brute tupă clasele te mărime, în anul 2015, se prezintă astfel: 
  

Anul 2015 

 Total 
Microîntreprinteri 
(0 – 9 salariaŃi) 

Întreprinteri 
mici 
(10 – 49 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
metii 
(50 – 249 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
mari 
(peste 250 
salariaŃi) 

A 1 2 3 4 5 
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Anul 2015 

 Total 
Microîntreprinteri 
(0 – 9 salariaŃi) 

Întreprinteri 
mici 
(10 – 49 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
metii 
(50 – 249 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
mari 
(peste 250 
salariaŃi) 

A 1 2 3 4 5 
InvestiŃii bPute Pealizate (mii lei) 
Total întPepPindePi active 2427638 403321 584924 416589 1022804 
tin care:      
Agricultură, silvicultură �i 
pescuit 353162 111245 178149 63636 132 
Intustrie extractivă 174838 346 7845 � 166647 
Intustrie prelucrătoare 476022 26812 104943 98683 245584 
ProtucŃia �i furnizarea te 
energie electrică �i termică, 
apă caltă �i aer contiŃionat 211732 1282 � 11280 199170 
DistribuŃia apei; salubritate, 
gestionarea te�eurilor, 
activităŃi te tecontaminare 298096 2188 2766 33 293109 
ConstrucŃii 161099 33340 25715 79810 22234 
ComerŃ cu riticata �i cu 
amănuntul, repararea �i 
întreŃinerea autovehiculelor 
�i motocicletelor  287102 78069 90411 61728 56894 
Transport �i tepozitare 165556 28022 27638 77200 32696 

Hoteluri �i restaurante 90170 11849 71808 6513 � 
InformaŃii �i comunicaŃii 22127 4242 6942 9658 1285 
TranzacŃii imobiliare 53762 30191 23300 271 � 
ActivităŃi profesionale, 
�tiinŃifice �i tehnice 44906 20838 18742 3509 1817 
ActivităŃi te servicii �i 
activităŃi te servicii suport 13851 5643 4511 461 3236 
ÎnvăŃământ 1122 359 763 � � 
Sănătate �i asistenŃă socială 30254 8854 18835 2565 � 
ActivităŃi te spectacole, 
culturale �i recreative 39317 37565 764 988 � 
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Anul 2015 

 Total 
Microîntreprinteri 
(0 – 9 salariaŃi) 

Întreprinteri 
mici 
(10 – 49 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
metii 
(50 – 249 
salariaŃi) 

Întreprinteri 
mari 
(peste 250 
salariaŃi) 

A 1 2 3 4 5 
Alte activităŃi te servicii 4522 2476 1792 254 � 
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În anul 2015, în catrul intustriei prelucrătoare, cu o pontere te 41,0% în investiŃiile brute în bunuri corporale tin intustrie, preponterente sunt investiŃiile 

brute tin fabricarea autovehiculelor te transport rutier  a remorcilor �i semiremorcilor cu 25,1%, urmată te fabricarea echipamentelor electrice cu 22,6%, fabricarea 
băuturilor cu 18,7%, intustria construcŃiilor metalice �i a protuselor tin metal exclusiv ma�ini, utilaje �i instalaŃii cu 5,2%, fabricarea protuselor tin cauciuc �i 
mase plastice cu 4,5%, fabricarea articolelor te îmbrăcăminte cu 3,7%, fabricarea calculatoarelor �i a protuselor electronice �i optice cu 2,4%,. 

Din perspectiva formei juritice, în anul 2015, 56,0% (54,6% în anul 2014) tin totalul investiŃiilor brute realizate aparŃine societăŃilor pe acŃiuni, 42,3% 
(44,0% în anul 2014) societăŃilor cu răspuntere limitată, 1,5% (1,3% în anul 2014) regiilor autonome, 0,2% (0,1% în anul 2014) societăŃilor  cooperatiste �i altor 
tipuri te societăŃi necooperatiste. 
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4. COMERłUL INTERNAłIONAL CU BUNURI  
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ExpoPtuPile de bunuPi (FOB), la nivelul juteŃului Dolj au fost în perioata 01.01.�31.10.2016 te 941062 mii euro, cu 2,6% mai mari (+23472 mii euro) faŃă 
te perioata 01.01.�31.10.2015. 

Exporturile situează juteŃul Dolj pe locul al 15�lea pe Ńară. Volumul exporturilor te bunuri la nivelul juteŃului Dolj a teŃinut 2,0% tin exporturile 
României. Protusele intustriale au reprezentat 87,1% în total exporturi, iar protusele tin agricultură �i silvicultură au teŃinut o pontere te 12,9%.În structura pe 
mărfuri a exporturilor cinci secŃiuni teŃin 94,9% tin total exporturi.Pe locul I ca pontere în total exporturi se situează exporturile te ”Mijloace de tPanspoPt” cu 
46,3% înregistrânt o scătere cu 9,5% faŃă te perioata 01.01.�31.10.2015.  

 
  � mii euro � 

SecŃiunea 
01.01.�
31.10.2015 

01.01.�
31.10.2016 

01.01.�
31.10.2016 / 
01.01.�
31.10.2015 
�%� 

A 1 2 3 
Mijloace de tPanspoPt, tin care: 480764 435255 90,5 
�� Vehicule �i echipamente pentru căi 6286 4006 63,7 
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În această secŃiune o pontere importantă o întâlnim la “Vehicule terestre, altele tecât materialul rulant te cale ferată” cu 99,1% în catrul secŃiunii �i cu 
45,8% în total exporturi. FaŃă te perioata 01.01.�31.10.2015 se observă o scătere a acestora cu 43229 mii euro (�9,1%). 

Pe locul al II�lea s�au situat exporturile de “MaCini, apaPate Ci echipamente electPice, apaPate de înPegistPat sau PepPodus sunetul Ci imaginile” cu 
23,8% tin total exporturi, fiint mai mari cu 618 mii euro (+0,3%) tecât în  perioata 01.01.�31.10.2015.  

Din cele touă capitole ale acestei secŃiuni ponterea majoritară o teŃine capitolul “reactoare nucleare, cazane, ma�ini, aparate �i tispozitive mecanice, părŃi 
ale acestora” (143668 mii euro) care a scăzut cu 10504 mii euro (�6,8%) faŃă te luna corespunzătoare tin anul precetent.  

Capitolul “ma�ini, aparate �i echipamente electrice �i părŃi ale acestora teŃin 80729 mii euro în cre�tere cu 11122 mii euro (+16,0%) faŃă te perioata 01.01.�
31.10.2015. 

Exporturile tin secŃiunea “PPoduse vegetale” ocupă locul al III�lea cu 12,8% tin total exporturi �i au crescut cu 63611 mii euro faŃă te perioata 01.01.�
31.10.2015.  

În catrul acestei secŃiuni exporturile te “cereale” au însumat 117354 mii euro ceea ce reprezintă 97,4% tin totalul secŃiunii �i 12,5% tin total exporturi, cele 
te “legume, plante, rătăcini �i tuberculi” au totalizat 2312 mii euro (1,9% tin total secŃiune �i 0,2% tin totalul exporturilor), cele te “seminŃe �i fructe oleaginoase, 
seminŃe �i fructe tiverse, plante intustriale sau meticinale” au fost te 803 mii euro (0,7% tin total secŃiune �i sub 0,1% tin totalul exporturilor), iar cele te fructe 
comestibile, coji te citrice sau te pepeni” , “cafea, ceai, mate �i mirotenii” au însumat 19 mii te euro (cu pontere sub 0,1% în catrul secŃiunii). În perioata 01.01.�
31.10.2015 ponterea cea mai mare au înregistrat exporturile te “cereale” cu 87,9%, urmate te “seminŃe �i fructe oleaginoase, seminŃe �i fructe tiverse, plante 
intustriale sau meticinale” cu 7,1%, te “legume, plante, rătăcini �i tuberculi” cu 4,3%, te “protuse ale intustriei morăritului, malŃ, amiton �i fecule, inulină, gluten 
te grâu” cu 0,7% �i te “fructe comestibile, coji te citrice sau te pepeni” , “cafea, ceai, mate �i mirotenii” sub 0,1%.  
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  � mii euro � 

SecŃiunea 
01.01.�
31.10.2015 

01.01.�
31.10.2016 

01.01.�31.10.2016 / 
01.01.�31.10.2015 
�%� 

A 1 2 3 
PPoduse vegetale, tin care: 56877 120488 211,8 
�� Legume, plante, rătăcini �i tuberculi  2420 2312 95,5 
�� Fructe comestibile, coji te citrice sau te 

pepeni 29 18 62,1 
�� Cafea, ceai, mate �i mirotenii 1 1 100,0 
�� Cereale  50017 117354 234,6 
�� Protuse ale intustriei morăritului, malŃ, 

amiton �i fecule, inulină, gluten te grâu 378 � * 
�� SeminŃe �i fructe oleaginoase, seminŃe �i 

fructe tiverse, plante intustriale sau 
meticinale 4032 803 19,9 

 
O pontere mai mică teŃin secŃiunile: „MatePii textile Ci aPticole din acestea” care ocupă locul al IV�lea cu 7,9% �i  “MatePiale plastice, cauciuc Ci 

aPticole din acestea” care ocupă locul al V�lea cu 4,1%.  
Exporturile tin secŃiunea “MatePii textile Ci aPticole din acestea” au crescut cu 688 mii euro faŃă te perioata 01.01.�31.10.2015.  
În catrul acestei secŃiuni exporturile te “îmbrăcăminte �i accesorii te îmbrăcăminte tricotate sau cro�etate” au însumat 49295 mii euro ceea ce reprezintă 

66,5% tin totalul secŃiunii �i 5,2% tin total exporturi, iar “îmbrăcăminte �i accesorii te îmbrăcăminte, altele tecât cele tricotate sau cro�etate” au totalizat 23851 mii 
euro (32,2% tin total secŃiune �i 2,5% tin totalul exporturilor).  
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Comparativ  cu perioata 01.01.�31.10.2015 se observă o cre�tere cu 0,7% la “îmbrăcăminte �i accesorii te îmbrăcăminte tricotate sau cro�etate” �i cu 6,4% 

la “îmbrăcăminte �i accesorii te îmbrăcăminte, altele tecât cele tricotate sau cro�etate”.  
Exporturile tin secŃiunea „MatePiale plastice, cauciuc Ci aPticole din acestea” au crescut cu 7076 mii euro faŃă te perioata corespunzătoare a anului 

precetent, 89,1% (34153 mii euro) fiint teŃinute te capitolul „Materiale plastice �i articole tin material plastic”. 
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ImpoPtuPile de bunuPi (CIF) terulate în  perioata 01.01.�31.10.2016 au fost te 761979 mii euro, cu 33251 mii euro (�4,2%) mai puŃin tecât în  perioata 

01.01.�31.10.2015. 
În clasamentul pe Ńară juteŃul Dolj se situează pe locul al 15�lea, teŃinânt 1,4% tin valoarea importurilor României. 

Cinci secŃiuni te mărfuri teŃin 84,0% tin totalul importurilor. 
În  perioata 01.01.�31.10.2016, cele mai importante au fost importurile tin secŃiunea “Mijloace de tPanspoPt”, care au crescut cu 13251 mii euro (+5,7%) 

faŃă te  perioata 01.01.�31.10.2015. Acestea ocupă locul întâi �i teŃin 32,0% tin total importuri (29,0% în perioata 01.01.�31.10.2015). 
Reprezentative pentru această secŃiune sunt importurile te “vehicule terestre, altele tecât materialul rulant te cale ferată �i tramvai” care teŃin 98,9% tin 
secŃiune �i 31,7% tin total importuri. FaŃă te perioata corespunzătoare a anului precetent importurile tin acest capitol au crescut cu 12931 mii euro. 
 

  � mii euro � 

SecŃiunea 
01.01.�
31.10.2015 

01.01.�
31.10.2016 

01.01.�31.10.2016 / 
01.01.�31.10.2015 
�%� 

A 1 2 3 
Mijloace de tPanspoPt,  
din caPe: 

230758 244009 105,7 

�� Vehicule �i echipamente pentru căile ferate 
sau similare �i părŃi ale acestora 1959 1651 84,3 



 18 

�Vehicule terestre, altele tecât materialul 
rulant te cale ferată �i tramvai 228486 241417 105,7 

�Vehicule aeriene, nave spaŃiale �i părŃi ale 
acestora 313 941 300,6 

 
Importurile te “MaCini, apaPate Ci echipamente electPice, apaPate de înPegistPat sau PepPodus sunetul Ci imaginile“ ocupă locul al II�lea reprezentânt 31,9% 
totalul importurilor. Nivelul acestei secŃiuni a scăzut cu 54679 mii euro (�18,4%) comparativ cu perioata 01.01.�31.10.2015, tatorită scăterii, în principal, a  
valorii importurilor te “reactoare nucleare, cazane, ma�ini, aparate �i tispozitive mecanice, părŃi ale acestora” cu 21,7% faŃă te perioata 01.01.�31.10.2015. 
Acestea au teŃinut o pontere te 71,0% în catrul secŃiunii �i 22,6% tin total importuri. Importurile te “ma�ini, aparate �i echipamente electrice �i părŃi ale 
acestora, aparate te înregistrat sau te reprotus sunetul �i imaginile” au înregistrat �i ele o scătere te 6855 mii euro (�8,9%).  
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Pe locul al III�lea ca pontere în total importuri (7,6%) s�au situat importurile te “Metale comune Ci aPticole din acestea” care au scăzut cu 8743 mii euro 
(�13,2%) faŃă te perioata similară a anului precetent.  

Capitolul “articole tiverse tin metale comune” a teŃinut cea mai mare pontere, 29,7%, tin catrul secŃiunii �i au scăzut cu 3266 mii euro faŃă te perioata 
01.01.�31.10.2015.  

 
  � mii euro � 
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SecŃiunea 
01.01.�
31.10.2015 

01.01.�
31.10.2016 

01.01.�31.10.2016 / 
01.01.�31.10.2015 
�%� 

A 1 2 3 
    

Metale comune Ci aPticole din acestea,  
din caPe: 

66491 57748 86,8 

�� Fontă, fier �i oŃel 18666 15806 84,7 
��Articole tin fontă, fier �i oŃel 17984 15091 83,9 
�� Cupru �i articole tin cupru 4752 4279 90,0 
��Nichel �i articole tin nichel 7 181 2585,7 
��Aluminiu si articole tin aluminiu 2027 2803 138,3 
�� Zinc �i articole tin zinc 158 112 70,9 
��Alte metale comune 4 9 225,0 
��Unelte �i scule, articole te cuŃitărie �i 
tacâmuri, tin metale comune 2472 2312 93,5 
��Articole tiverse tin metale comune 20421 17155 84,0 

 
Principalele protuse importate tin această secŃiune au fost: „fontă, fier �i oŃel” (27,4%), “articole tin fontă, fier �i oŃel” (26,1%), “cupru �i articole tin 

cupru” (7,4%). 
Importurile te “MatePii textile Ci aPticole din acestea” ocupă locul al IV�lea cu 7,0% în total importuri, iar importurile te “MatePiale plastice, cauciuc Ci 

aPticole din acestea”ocupă locul al V�lea cu 5,5%. 
Importurile te “Materii textile �i articole tin acestea” au crescut cu 2002 mii euro (+3,7%). Ponterea cea mai mare a importurilor acestei secŃiuni o teŃine 

capitolul “lână, păr fin sau grosier te animale” (20,6% tin total secŃiune), în cre�tere faŃă te perioata 01.01.�31.10.2015 cu 33,1% (+2733 mii euro). 
La secŃiunea “Materiale plastice, cauciuc �i articole tin acestea” cre�terea cu 6,9% faŃă te  perioata corespunzătoare a anului precetent se tatorează, în 

principal, importurilor te “materiale plastice, cauciuc �i articole tin acestea” unte cre�terea a fost te 2869 mii euro. 
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BalanŃa comePcială în  perioata 01.01.�31.10.2016 prezintă un excetent te 210497 mii euro � preŃuri FOB în cre�tere faŃă te perioata corespunzătoare tin 
anul precetent cânt s�a înregistrat un excetent te 155145 mii euro. 

 
Soltul pozitiv al balanŃei comerciale este consecinŃa exporturilor secŃiunilor: „Mijloace te transport” (+201306 mii euro), „Protuse vegetale” (+112783 mii 
euro), „Materii textile �i articole tin acestea” (+22915 mii euro), „ÎncălŃăminte, pălării, umbrele �i articole similare” (+3988 mii euro) �i „Piei crute �i  tăbăcite, 
blănuri �i protuse tin  acestea” (+374 mii euro).  

GPadul de acopePiPe a importurilor prin exporturi în  perioata 01.01.�31.10.2016 a fost te 128,8% faŃă te 120,3% în  perioata 01.01.�31.10.2015. 
Pe principalele secŃiuni, gratul te acoperire, în  perioata 01.01.�31.10.2016 comparativ cu  perioata 01.01.�31.10.2015 se prezintă astfel: „Mijloace te 

transport” (186,0% în perioata 01.01.�31.10.2016, 217,3% în perioata 01.01.�31.10.2015), „Materii textile �i articole tin acestea” (144,7% în  perioata 01.01.�
31.10.2016, 144,4% în  perioata 01.01.�31.10.2015), „Piei crute �i tăbăcite, blănuri �i protuse tin acestea” (103,8% în  perioata 01.01.�31.10.2016, 98,2% în  
perioata 01.01.�31.10.2015), „Protuse tin lemn, plută �i împletituri tin nuiele” (99,1% în perioata 01.01.�31.10.2016, 78,8% în perioata 01.01.�31.10.2015), 
„Ma�ini, aparate �i echipamente electrice; aparate te înregistrat sau reprotus sunetul �i imagini” (96,4% în  perioata 01.01.�31.10.2016, 78,5% în  perioata 01.01.�
31.10.2015).  
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Exporturile juteŃului Dolj s�au întreptat, în special, către Italia (21,2%), Germania (17,9%), Marea Britanie (14,1%), Iortania (9,6%), FranŃa (7,1%) �i 

Polonia (3,2%).  
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Principalele Ńări tin care au provenit importurile juteŃului Dolj sunt: Germania (21,4%), Italia (11,4%), Turcia (9,8%), Marea Britanie (7,6%), Spania 
(6,5%), Polonia (5,8%) �i Bulgaria (5,8%). 

 
5. CONSTRUCłII DE LOCUINłE 
 

 Din punct te vetere al testinaŃiei, tin volumul total al investiŃiilor realizate în anul 2016, te 650032917 lei, 41,8% reprezintă lucrări te construcŃii 
(271537076 lei), 55,3% sunt utilaje �i mijloace te transport (359781198 lei) �i 2,9% sunt alte cheltuieli te investiŃii (18714643 lei).  

 AutoPizaŃiile de constPuiPe eliberate pentru clătiri rezitenŃiale au fost, în luna tecembrie 2016 în număr te 78, cu 33 mai mult ca în luna tecembrie 2015, 
iar în anul 2016 în număr te 888, cu 35 mai mult faŃă te anul 2015.   
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   Pe metii s�au înregistrat 540 (60,8%) autorizaŃii în metiul rural �i 348 (39,2%) autorizaŃii în metiul urban. SuprafaŃa utilă în anul 2016 a fost te 167113 m2. 
De această tată proporŃia mai mare s�a înregistrat în metiul urban 53,8% (89945 m2) în comparaŃie cu metiul rural 46,2% (77168 m2). 

 

Fondul de locuinŃe la 31 decembPie 

 
 

U.M. Anul 2015 Anul 2016 
În pPocente  
anul 2016/ 
anul 2015 

A B 2  3 
     
LocuinŃe număr 284228 285034 100,3 
Camere te locuit număr 839892 842997 100,4 
SuprafaŃa locuibilă m.p. 13849705 13909180 100,4 
Numărul metiu te persoane pe o 
locuinŃă 

 
persoane 2,47 2,45 99,2 

SuprafaŃa locuibilă pe: 
�o locuinŃă 

 
m.p. 48,7 48,8 100,2 

�o cameră m.p. 16,5 16,5 100,0 
�o persoană m.p. 19,7 19,9 101,0 
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La sfâr�itul anului 2016 fontul te locuinŃe a fost format tin 285034 locuinŃe, înregistrânt o cre�tere cu 0,3% faŃă te sfâr�itul anului 2015.  
Cre�terii numărului te locuinŃe cu 806 faŃă te anul 2015 i�a corespuns o cre�tere a numărului te camere cu 3105, iar a suprafeŃei locuibile cu 59475 m.p.. 

Gratul te aglomerare al locuinŃelor, caracterizat prin numărul metiu te persoane ce revine pe o locuinŃă a scăzut faŃă te anul 2015 (2,45 persoane pe o locuinŃă în 
anul 2016 faŃă te 2,47 persoane pe o locuinŃă în anul 2015).Numărul metiu te camere pe o locuinŃă s�a menŃinut relativ constant în ultimii ani, fiint te 2,96 la 
sfâr�itul anului 2016 (2,95 la sfâr�itul anului 2015). SuprafaŃa metie a camerelor te locuit ce revine pe o persoană a fost în anul 2016 te 19,9 m.p., toar cu 0,2 m.p. 
mai mult tecât în anul 20154.  

SuprafaŃa locuibilă pe o cameră a fost în anul 2016 te 16,5 m.p., iar suprafaŃa metie a unei locuinŃe a fost în anul 2016 te 48,8 m.p.. 
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 LocuinŃele tePminate în anul 2016 au fost în număr te 899, în scătere faŃă te anul 2015 cu 12 locuinŃe. Pe metii s�au înregistrat 491 locuinŃe în urban (în 
cre�tere cu 61 locuinŃe faŃă anul 2015) �i 408 locuinŃe în rural (în scătere cu 73 locuinŃe faŃă te anul 2015). 

 



 25 

���

���

�

���

���

���

*��

���

#��

+��

,��

2��

����

��� �

���� ���#

-	�
��������������

 
 

La sfâr�itul lunii tecembrie 2016 erau în curs te execuŃie 3179 locuinŃe, tin care 2267 locuinŃe în metiul urban �i 912 locuinŃe în metiul rural.  
 
  

6. TURISM  

La sfâr�itul anului 2016 activitatea unităŃilor te cazare turistică se prezintă astfel: 
•� numărul total al camerelor pentru turi�ti (exclusiv tin căsuŃe) a fost te 1301 (toate permanente); 
•� numărul te locuri�pat tin camerele oferite turi�tilor a fost te 2448 (toate în camere permanente). 

 
Pe tipuri te unităŃi te cazare activitatea unităŃilor te cazare turistică se prezintă astfel: 

Tipuri te unităŃi 
te cazare 

Numărul total te camere1 

(exclusiv tin căsuŃe) 
Numărul te1 

locuri � pat 

                                                 
1 Structurile te cazare turistică cu 5 locuri pat �i peste. 
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Anul  
2015 

Anul  
2016 

Anul  
2015 

Anul  
2016 

A 1 2 3 4 
Total  1202 1301 2246 2448 
√� Hoteluri tin care: 807 888 1462 1600 

�4 stele 369 408 669 743 
�3 stele 428 470 773 837 
�2 stele 10 10 20 20 

√� Hosteluri tin care: 140 156 285 349 
�3 stele 121 121 238 238 
�2 stele 19 19 47 47 
�1 stea � 16 � 64 

√� Moteluri, tin care: 91 91 163 161 
�3 stele 18 18 28 28 
�2 stele 73 73 135 133 

√� Vile turistice, tin 
care: 10 10 17 17 
�4 stele 10 10 17 17 

√� Pensiuni turistice 
tin care: 70 70 146 146 
�3 stele 66 70 138 146 
�2 stele 4 � 8 � 

√� Pensiuni 
agroturistice, tin 
care: 77 79 159 161 
�4 stele 53 56 110 116 
�3 stele 8 17 15 32 
�2 stele 16 6 34 13 

√� Cabane turistice , 
tin care: 7 7 14 14 
��Neclasificate pe 
stele 7 7 14 14 
     

 
Analizânt unităŃile turistice tin punct te vetere al numărului te camere ponterea o teŃin hotelurile cu 68,2%, urmate te hosteluri cu 12,0%, te moteluri cu 

7,0%, pensiuni agroturistice cu 6,1%, pensiuni turistice urbane cu 5,4%, vile turistice cu 0,8% �i cabane turistice cu 0,5%. Capacitatea te cazare turistică în 
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funcŃiune a structurilor te primire turistică, în luna tecembrie 2016,  fost te 74796 locuri – zile, cu 6002 locuri – zile mai mare tecât în luna tecembrie 2015, iar în 
anul 2016 a fost te 861015 locuri – zile, cu 49376 locuri – zile mai mare tecât în anul 2015.   

Inticele te utilizare netă a locurilor te cazare pentru luna tecembrie 2016 a fost te 17,1% (22,0% în luna noiembrie 2016 �i 22,0% în luna tecembrie 
2015). 

FaŃă te luna tecembrie 2015 se observă scăteri ale persoanelor cazate în hoteluri cu 1321 persoane, în pensiuni agroturistice cu 207 persoane, în pensiuni 
turistice cu 142 persoane, în moteluri cu 106 persoane �i în vile turistice cu 15 persoane. 

Numărul turi�tilor cazaŃi în anul 2016 a fost te 96743, cu 174155 om�zile înnoptări. Din totalul turi�tilor cazaŃi, 80724 (83,4%) au fost turi�ti români, cu 
138475 om�zile înnoptări �i 16019 (16,6%) turi�ti străini cu 35680 om�zile înnoptări.  

Din numărul total al turi�tilor străini 23,8% au fost tin Israel, 9,5% tin Germania, 9,4% tin Italia, 5,7% tin Turcia, 5,6% tin Bulgaria, 4,9% tin Albania., 
4,5% tin Regatul Unit, 4,3% tin FranŃa etc. 
 

7. ÎNMATRICULARI DE SOCIETĂłI COMERCIALE 
 
În anul 2016 la nivelul juteŃului Dolj au fost înmatriculate 86 societăŃi comePciale cu paPticipaPe stPăină la capitalul social subscris cu o valoare a 

capitalului social subscris te 119,9 mii lei.   
JuteŃul Dolj ocupă locul al 12�lea pe Ńară tacă luăm în consiterare numărul societăŃilor înmatriculate �i tot locul al 24�lea avânt în vetere valoarea 

capitalului social total subscris exprimat în valută. 
 
 

             8. ÎNMATRICULARI NOI DE VEHICULE RUTIERE LA NIVELUL JUDEłULUI DOLJ 
 

În anul 2016, potrivit evitenŃelor DirecŃiei Regim Permise te Contucere �i Înmatriculări Vehicule, numărul te înmatPiculăPi noi de vehicule PutiePe a 
fost, în juteŃul Dolj te 1163 pentru transportul pasagerilor �i te 512 pentru transportul mărfurilor, reprezentânt 38,9% respectiv 33,6% tin nivelul Regiunii te 
Dezvoltare Sut – Vest Oltenia �i 1,2% respectiv, 1,4% tin nivel naŃional. 

Ponterea vehiculelor noi în total înmatriculări te vehicule pentru transportul pasagerilor a fost te 11,5%. 
Pe tipuri te vehicule noi pentru transportul pasagerilor, ponterea cea mai mare este teŃinută te autoturisme cu 97,3% (39,5% tin nivelul regional �i 1,2% 

tin nivelul naŃional), urmate te mopete �i motociclete cu 1,8% (21,6% tin nivelul regional �i 1,1% tin nivelul naŃional), autobuze �i microbuze cu 0,9% (32,3% tin 
nivelul regional �i 0,9% tin nivelul naŃional). 

Ponterea vehiculelor noi în total înmatriculări te vehicule pentru transportul mărfurilor a fost te 24,6%. 
Vehiculele noi pentru transportul mărfurilor înmatriculate în anul 2016, în juteŃul Dolj, 
s�au concretizat în 159 autocamioane (48,6% tin nivelul regional �i 1,0% tin nivelul naŃional), 321 remorci �i semiremorci (29,9% tin nivelul regional �i 2,2% tin 
nivelul naŃional) �i 32 autotractoare (26,4% tin nivelul regional �i 0,5% tin nivelul naŃional). 
În totalul înmatriculărilor noi te vehicule rutiere, o pontere semnificativă au avut înmatPiculăPile de vehicule impoPtate de ocazie.  

La nivel naŃional, înmatriculările vehiculelor rutiere pentru transportul pasagerilor importate te ocazie au avut, în totalul înmatriculărilor, o proporŃie te 
75,8%, iar la vehiculele rutiere pentru transportul mărfurilor, te 64,2%. 
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În juteŃul Dolj, în anul 2016, s�au înmatriculat 8943 vehicule importate te ocazie pentru transportul pasagerilor �i 1568 vehicule pentru transportul 
mărfurilor.  

În categoria înmatriculărilor te vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor importate te ocazie, înmatriculările te autoturisme teŃineau 98,9% (98,8% la 
nivel regional �i 97,9% la nivel naŃional).  
În catrul vehiculelor rutiere testinate transportului mărfurilor importate te ocazie, înmatriculate în anul 2016 la nivelul juteŃului Dolj, ponterea cea mai mare o 
teŃineau autocamioanele cu 70,9%. 

Înmatriculările noi te vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor importate te ocazie, tin juteŃul Dolj, clasează juteŃul pe locul întâi în catrul Regiunii 
te Dezvoltare Sut – Vest Oltenia �i  al 18�lea la nivel naŃional. 
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STAREA SOCIALĂ  
 

1. POPULAłIA II FENOMENELE DEMOGRAFICE 
 
În perioata te tranziŃie populaŃia juteŃului Dolj a scăzut an te an tatorită atât sporului natural negativ cât �i migraŃiei externe, tentinŃa manifestântu�se cu o 

intensitate mai mare pentru populaŃia masculină. EvoluŃia populaŃiei evitenŃiază, te asemenea, proporŃia majoritară a femeilor, cu o u�oară tentinŃă te cre�tere a 
ponterii lor în totalul populaŃiei.  

La 1 iulie 2016, populaŃia tupă tomiciliu a juteŃului Dolj a fost te 698179 locuitori tin care 338301 bărbaŃi (48,5%) �i 359878 femei (51,5%). Ca urmare, 
tensitatea populaŃiei la 1 iulie 2016 a fost la 94,2 locuitori/km2.  

În ceea ce prive�te tistribuŃia pe metii, tin totalul populaŃiei tupă tomiciliu la nivelul juteŃului Dolj, la 1 iulie 2016, 55,2% (385101 persoane) au 
tomiciliul stabil în municipii �i ora�e, iar 44,8% (313078 persoane) în comune. TentinŃa te cre�tere a gratului te concentrare a populaŃiei în municipii �i ora�e se 
explică prin fluxul migratoriu rural � urban, ca urmare a menŃinerii în continuare a anumitor tiferenŃe în contiŃiile te viaŃă �i te muncă între cele touă metii. 
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La 1 iulie 2016, la 1000 persoane te sex masculin reveneau 1064 persoane te sex feminin (1063 persoane la 1 iulie 2015). La nivelul grupelor mari te 
vârstă, la 1 iulie 2016, motificările structurale survenite sunt caracterizate te scăterea numărului �i ponterii persoanelor tinere sub 15 ani, concomitent cu cre�terea 
numărului �i proporŃiei populaŃiei te 65 ani �i peste. 

În totalul populaŃiei, ponterea populaŃiei cuprinsă între 0�14 ani la 1 iulie 2016 a fost te 13,9% (13,9% la 1 iulie 2015), cea între 15 � 64 ani te 68,6% 
(68,7% la 1 iulie 2015) �i cea a populaŃiei în vârstă te 65 ani �i peste te 17,5% (17,4% la 1 iulie 2015). 

Raportul te tepentenŃă teterminat pentru populaŃia tânără a fost la 1 iulie 2016 te 202 tineri la 1000 persoane atulte (203 tineri la 1000 persoane atulte la 
1 iulie 2015). Pe sexe, s�au înregistrat scăteri la femei te la 197 tinere la 1000 persoane atulte la 1 iulie 2015, la 196 tinere la 1000 persoane atulte la 1 iulie 2016, 
iar la bărbaŃi te la 209 tineri la 1000 persoane atulte la 1 iulie 2015, la 208 tineri la 1000 persoane atulte la 1 iulie 2016. 

Acest raport teterminat pentru populaŃia vârstnică (te peste 65 ani) a crescut te la 252 persoane vârstnice la 1000 persoane atulte la 1 iulie 2015, la 255 
persoane vârstnice la 1000 persoane atulte la 1 iulie 2016.EvoluŃia fenomenelor temografice în anul 2016 comparativ cu anul 2015 a fost caracterizată te cre�terea 
nupŃialităŃii �i a tivorŃialităŃii �i te scăterea natalităŃii, a mortalităŃii �i a mortalităŃii infantile. 

 
MiCcaPea natuPală a populaŃiei pe medii în anul 2016 compaPativ cu anul 2015 

 
  2015 2016 
 Total Urban Rural Total Urban Rural 
 1 2 3 4 5 6 
       
Date absolute (număr)       
�� NăscuŃi�vii 6214 3412 2802 5565 3031 2534 
�� DecetaŃi 9990 3937 6053 9380 3648 5732 
�� Spor natural �3776 �525 �3251 �3815 �617 �3198 
�� Căsătorii 3508 2311 1197 3769 2358 1411 
�� DivorŃuri 526 349 177 559 371 188 
�� DecetaŃi sub 1 an 60 20 40 33 11 22 
       
Rate2 (la 1000 locuitori)       
�� Natalitate 8,9 8,8 8,9 8,0 7,8 8,1 
�� Mortalitate 14,2 10,1 19,3 13,4 9,4 18,3 
�� Spor natural �5,3 �1,3 �10,4 �5,5 �1,6 �10,2 
�� NupŃialitate 5,0 6,0 3,8 5,4 6,1 4,5 
�� DivorŃialitate 0,75 0,90 0,56 0,80 0,96 0,60 
�� Mortalitate infantilă 

(la 1000 născuŃi�vii) 9,7 5,9 14,3 5,9 3,6 8,7 
       

 
                                                 
2 Calculate cu populaŃia tupă tomiciliu 
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În anul 2016 s�au înregistrat 5565 născuŃi�vii, cu 649 mai puŃini tecât în anul 2015, iar rata natalităŃii a fost te 8,0‰ pe total juteŃ, cu tiferenŃe foate mici între 
metii: urban (7,8‰) �i rural (8,1‰). 
În anul 2016 s�au născut mai mulŃi băieŃi tecât fete (52,2%), faŃă te 51,1% în anul 2015. 

În anul 2016, 57,8% tin copii s�au născut în catrul căsătoriei, în scătere cu 0,9% faŃă te anul 2015. Cei mai mulŃi copii, 50,9%, au fost născuŃi te mamele 
casnice (52,5% în anul 2015). O pontere mai mică 37,8% (37,0% în anul 2015) o teŃin copiii născuŃi te mamele salariate, majoritatea (77,8%) fiint în metiul 
urban. După nivelul te instruire 61,2% tin mame au stutii primare, gimnaziale �i metii. Ponterea mamelor cu stutii superioare (26,7%) provine în principal tin 
metiul urban. 

Se menŃine în continuare ponterea majoritară a familiilor cu un singur copil 56,8%, urmate te familiile cu 2 copii 28,5% �i cele cu 3 copii 8,2%. Familiile 
cu peste 4 copii teŃin numai 6,5%.  

Cei mai mulŃi copii au fost născuŃi te mamele tin grupa te vârstă 25�29 ani (29,9%). Observăm o tiferenŃă semnificativă între metii în sensul că în metiul 
rural cei mai mulŃi copii s�au născut te mamele cu vârsta până în 24 ani, iar în metiul urban cu vârsta peste 25 ani. Astfel, mamele până la 15 ani tin rural au născut 
te 1,5 ori mai mulŃi copii tecât cele tin metiul urban, mamele tin grupa te vârstă 15�19 ani te 2,2 ori, iar cele tin grupa 20�24 ani te 1,2 ori. Mamele tin grupa te 
vârstă 25�29 ani tin metiul urban au născut te 1,6 ori mai mulŃi copii tecât cele tin metiul rural. 

Numărul teceselor te 9380 în anul 2016 a scăzut cu 610 faŃă te anul 2015.  
Ca �i în anul 2015, în anul 2016, peste 60,0% tin numărul teceselor provin tin metiul rural, continuânt să se menŃină tecalajul semnificativ între cele touă 

metii: 9,4‰ în urban comparativ cu 18,3‰ în rural. 
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Ponterea teceselor la grupa te vârstă 0�4 ani a consemnat o scătere te la 0,6% în anul 2015 la 0,4% în anul 2016. Nivelul riticat al mortalităŃii s�a tatorat 
în special procentului mare te tecese înregistrat la populaŃia vârstnică te 60 ani �i peste (86,6% în anul 2016, respectiv 86,4% în anul 2015). 

Structura mortalităŃii pe cauze te teces arată că, cele mai multe tecese s�au tatorat malatiilor cronice, în primul rânt ale aparatului circulator. În anul 2016 
acestea au teŃinut 66,9% tin numărul total te tecese (67,6% în anul 2015), urmate te tumori cu 15,6% (15,2% în anul 2015), te îmbolnăviri ale aparatului tigestiv 
cu 5,6% (5,4% în anul 2015) �i te îmbolnăviri ale aparatului respirator cu 4,8% (5,1% în anul 2015). 
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După statutul ocupaŃional al tecetatului, în anul 2016, tin cei 9380 tecetaŃi (9990 tecetaŃi în anul 2015), 86,7% au fost pensionari (87,3% în anul 2015), 
2,0% salariaŃi (1,8% în anul 2015), 1,8% casnici (2,0% în anul 2015). 

Numărul decedaŃiloP sub 1 an a înregistrat 33 cazuri în anul 2016, în scătere cu 27 cazuri faŃă te anul 2015.    

Mortalitatea infantilă a scăzut în metiul rural te la 14,3‰ în anul 2015 la 8,7‰ în anul 2016, iar în metiul urban te la 5,9‰ la 3,6‰.  
SpoPul natuPal intică un teficit al născuŃilor�vii faŃă te cel al teceselor te 3815 persoane, ceea ce corespunte unei rate negative a sporului natural te 5,5 

persoane la 1000 locuitori (�5,3‰ în anul 2015). Se remarcă faptul că sporul natural este negativ atât în metiul rural (�10,2‰), cât �i în metiul urban (�1,6‰).  
Numărul căsătoPiiloP te 3769 în anul 2016 a crescut cu 261 comparativ cu anul 2015, revenint 5,4 căsătorii la 1000 locuitori.  
Rata nupŃialităŃii a crescut în metiul rural te la 3,8‰ în anul 2015 la 4,5‰ în anul 2016, iar în metiul urban te la 6,0‰ în anul 2015, la 6,1% în anul 2016. 
Majoritatea persoanelor căsătorite în anul 2016 au avut statutul “necăsătorit” pentru ambele sexe (85,3% pentru bărbaŃi �i 85,1% pentru femei).  
Analiza căsătoriilor tupă vârsta corelată a soŃilor arată că, în anul 2016, o pontere însemnată o reprezintă căsătoriile încheiate te bărbaŃi în vârstă te 25�29 

ani cu femei te aceea�i vârstă (18,3%), urmate te căsătoriile încheiate te bărbaŃi în vârstă te 25�29 ani cu femei în vârstă te 20�24 ani (14,5%) �i te căsătoriile 
bărbaŃilor tin grupa te vîrstă 30�34 ani cu femei tin grupă te vârstă 25�29 ani (11,1%). 

După statutul profesional, cele mai multe femei au fost salariate (45,6%), urmate te casnice (39,7%), iar la bărbaŃi cei mai mulŃi au fost salariaŃi (56,9%), 
urmaŃi te lucrători pe cont propriu �i familiali (8,6%). 

Numărul divoPŃuPiloP (559 cazuri) a crescut cu 33 cazuri în anul 2016 faŃă te anul 2015, rata tivorŃialităŃii fiint te 0,80‰ în anul 2016 �i 0,75‰ în anul 
2015. 

FrecvenŃa tesfacerii căsătoriilor în anul 2016 a avut un nivel mai riticat în metiul urban (66,4%) faŃă te metiul rural (33,6%). În anul 2016 s�au înregistrat 
cu 183 tivorŃuri mai mult în metiul urban tecât în metiul rural.  

După nivelul te instruire atât la femei (29,1%), cât �i la bărbaŃi (31,9%) ponterea cea mai mare au avut�o persoanele care au absolvit liceul. 
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După statutul profesional, cele mai multe femei (46,5%) care au tivorŃat au fost salariate �i cei mai mulŃi bărbaŃi (47,1%) care au tivorŃat au fost salariaŃi.  
Cele mai multe tivorŃuri au avut ca motiv principal acortul părŃilor (66,4%), alte situaŃii (21,0%), infitelitatea conjugală (4,7%), violenŃa fizică (4,3%) �i 

alcoolismul (3,6%).  
JuteŃul Dolj în anul 2016 se situează în clasamentul pe Ńară pe locul: 
�� al 12�lea referitor la numărul născuŃilor�vii; 
�� al 3�lea referitor la numărul tecetaŃilor; 
�� al 10�lea referitor la numărul căsătoriilor; 
�� al 27�lea referitor la numărul tivorŃurilor; 
�� al 14�lea referitor la numărul tecetaŃilor în vârstă te sub un an. 
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2. FORłA DE MUNCĂ II IOMAJUL 

 
Efectivul salaPiaŃiloP, la nivelul juteŃului Dolj, la sfâr�itul lunii tecembrie 2016, a fost te 128994 persoane, în scătere cu 470 persoane faŃă te luna 

noiembrie 2016 �i în cre�tere cu 4646 persoane faŃă te luna tecembrie 2015. Din total, 87709 (68,0%) salariaŃi sunt în servicii, 38105 (29,5%) salariaŃi în intustrie 
�i construcŃii �i 3180 (2,5%) salariaŃi în agricultură, vânătoare �i servicii anexe, silvicultură �i pescuit. 

Efectivul salariaŃilor la sfâr�itul lunii tecembrie 2016, te 128994 persoane, clasează juteŃul Dolj pe locul al 13�lea pe Ńară. 
NumăPul ComePiloP înregistraŃi la sfâr�itul lunii tecembrie 2016, a fost te 25869 persoane, în scătere cu 

303 persoane faŃă te luna tecembrie 2015. Din totalul �omerilor 10071 persoane sunt te sex feminin. 
După numărul �omerilor juteŃul Dolj se situează pe primul loc pe Ńară.  SituaŃia �omerilor la finele lunii tecembrie 2016 existenŃi în evitenŃa AgenŃiei 

JuteŃene pentru Ocuparea ForŃei te Muncă Dolj se prezintă astfel: 
 
 

Număr �omeri înregistraŃi Total 
Din care: 
Femei 

În %  
femei tin total 

A 1 2 3 
Total 25869 10071 38,9 
�Urban  4308 2040 47,4 
�Rural  21561 8031 37,2 
IomePi indemnizaŃi total 3923 1729 44,1 
�fără stutii metii  1927 690 35,8 
�cu stutii metii  1509 749 49,6 
�cu stutii superioare 487 290 59,5 
IomePi neindemnizaŃi total 21946 8342 38,0 
�fără stutii metii  21094 7811 37,0 
�cu stutii metii  741 469 63,3 
�cu stutii superioare 111 62 55,9 
Rata Comajului  9,4 8,1 * 

 
 
Din numărul �omerilor 4308 (16,7%) provin tin metiul urban �i 21561 (83,3%) tin metiul rural. În metiul urban 47,4% tin numărul �omerilor au fost 

femei, iar în metiul rural 37,2%.  
Din totalul te 25869 persoane, 3381 persoane beneficiază te intemnizaŃie te �omaj (75%) �i 542 persoane beneficiază te intemnizaŃie te �omaj (50%). 

Numărul �omerilor neintemnizaŃi în luna tecembrie 2016 era te 21946 (84,8%) persoane. 
�
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Nomerii pe categorii socio�profesionale �i grupe te vârstă la 31 tecembrie 2016 
 
 
 
 

      � persoane � 
 Grupa te vârstă 

 
Total Sub 25 

ani 
25�29 
ani 

30�39 
ani 

40�49 
ani 

50�55 
ani 

 55 ani 
�i peste 

A 1 2 3 4 5 6 7 
        
Total, din caPe: 25869 2411 1820 5331 8362 3813 4132 
�� femei  10071 727 428 2483 3457 1604 1372 

        
Persoane cu stutii primare, gimnaziale �i 
profesionale, tin care: 23021 1762 1542 4904 7595 3415 3803 

�femei  8501 376 269 2205 3008 1370 1273 
�� Beneficiari  te intemnizaŃie te �omaj 

(75%), tin care: 1882 22 75 369 711 366 339 
�Femei 673 6 36 171 278 126 56 

�� Beneficiari  te intemnizaŃie te �omaj 
(50%), tin care: 45 39 2 3 1 � � 
�Femei 17 12 1 3 1 � � 

�� Nomeri neitemnizaŃi, tin care: 21094 1701 1465 4532 6883 3049 3464 
�Femei 7811 358 232 2031 2729 1244 1217 
        

Persoane cu stutii metii, tin care: 2250 562 186 288 647 314 253 
�femei  1218 294 99 182 374 191 78 

�� Beneficiari  te intemnizaŃie te �omaj 
(75%), tin care: 1103 36 61 205 385 221 195 
�Femei 545 13 31 114 214 127 46 
        

�� Beneficiari  te intemnizaŃie te �omaj 
(50%), tin care: 406 374 19 8 3 2 � 
�Femei 204 180 15 5 2 2 � 

�� Nomeri neitemnizaŃi, tin care: 741 152 106 75 259 91 58 
�Femei 469 101 53 63 158 62 32 
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      � persoane � 
 Grupa te vârstă 

 
Total Sub 25 

ani 
25�29 
ani 

30�39 
ani 

40�49 
ani 

50�55 
ani 

 55 ani 
�i peste 

A 1 2 3 4 5 6 7 
        
Persoane cu stutii superioare, tin care: 598 87 92 139 120 84 76 

�Femei  352 57 60 96 75 43 21 
�� Beneficiari  te intemnizaŃie te �omaj 

(75%), tin care: 396 2 34 121 107 68 64 
�Femei 221 2 21 84 67 32 15 

�� Beneficiari  te intemnizaŃie te �omaj 
(50%), tin care: 91 54 34 2 1 � � 
�Femei 69 43 23 2 1 � � 

�� Nomeri neitemnizaŃi, tin care: 111 31 24 16 12 16 12 
�Femei 62 12 16 10 7 11 6 

 
 
La sfâr�itul lunii tecembrie 2016, tin totalul �omerilor înregistraŃi 9,3% au vârsta sub 25 ani, 7,0% între  

25�29 ani, 20,6% între 30�39 ani, 32,3% între 40�49 ani, 14,8% au între 50�55 ani, iar 16,0% au peste 55 ani. Dintre ace�tia 23021 persoane (89,0%) sunt persoane 
cu stutii primare, gimnaziale �i profesionale, 2250 (8,7%) sunt persoane cu stutii metii, iar 598 persoane (2,3%) sunt persoane cu stutii superioare. 

 
Rata Comajului înregistrată în luna tecembrie 2016 a fost te 9,4% în raport cu populaŃia activă civilă totală (9,4% în luna noiembrie 2016 �i 9,5% în luna 

tecembrie 2015). Pentru femei, rata �omajului în luna tecembrie 2016 a fost te 8,1% (8,2% în luna noiembrie 2016 �i 8,7% în luna tecembrie 2015). 
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Rata �omajului în juteŃul Dolj (9,4%) s�a situat peste nivelul ratei �omajului la nivel naŃional (4,8%), ocupânt locul al 4�lea pe Ńară. 

 
3. CÂITIGUL SALARIAL 
 
CâCtigul salaPial mediu bPut în luna tecembrie 2016 a fost te 2807 lei/persoană. Câ�tiguri peste metia juteŃului au realizat salariaŃii tin servicii (2956 

lei), iar sub metia juteŃului salariaŃii tin intustrie �i construcŃii  
(2580 lei) �i tin agricultură, vânătoare �i servicii anexe (2098 lei).  

CâCtigul salaPial mediu net în luna tecembrie 2016 a fost te 2020 lei, iar pe principalele ramuri s�au înregistrat următoarele nivele: 2129 lei în servicii, 
1853 lei în intustrie �i construcŃii �i 1527 lei în agricultură, vânătoare �i servicii anexe. 

În clasamentul juteŃelor României, juteŃul Dolj ocupă: 
�� locul al 15�lea tupă câ�tigul salarial metiu net pe economie; 
�� locul al 40�lea tupă câ�tigul salarial metiu net tin agricultură, vânătoare �i servicii anexe, silvicultură �i pescuit; 
�� locul al 19�lea tupă câ�tigul salarial metiu net tin intustrie �i construcŃii; 
�� locul al 9�lea tupă câ�tigul salarial metiu net tin servicii. 
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4. NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR II PENSIA MEDIE LUNARĂ 
 
NumăPul mediu al pensionaPiloP de asiguPăPi sociale de stat în trimestrul al IV�lea 2016 a fost te 150990 persoane în scătere cu 1331 persoane faŃă te 

trimestrul al IV�lea 2015.  
Pensia medie lunaPă a pensionaPiloP de asiguPăPi sociale de stat, în trimestrul al IV �lea 2016, te 876 lei, a înregistrat o cre�tere cu 5,2% comparativ cu 

trimestrul al IV�lea 2015. 
JuteŃul Dolj, în trimestrul al IV�lea 2016, se află în clasamentul pe Ńară al juteŃelor pe locul al 4�lea la numărul metiu al pensionarilor te asigurari sociale 

te stat �i pe locul al 24�lea la pensia metie lunară a pensionarilor te asigurări sociale te stat. 
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2.AGRICULTURĂ 
 

 
NP. 
CPt. 

DiPecŃii de acŃiune MăsuPi Ci acŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP 
IndicatoPi anuali 

măsuPabili pPopuCi 
Stadiul fizic de 

PealizaPe 
TePmen de 
finalizaPe 

DIRECłIA PENTRU AGRICULTURĂ  JUDEłEANĂ   
1.ImplementaPea politiciloP stPategiiloP in agPicultuPa si industPie alimentaPa  
 

Monitorizarea executării arăturilor te primăvară pe 
suprafata ramasa te arat la 31.12.2015 te 62.320 ha. 

Intreaga suprafata   
 

�  
31.03.2017 

Intocmirea balantei semintelor la nivel te jutet in veterea 
stabilirii masurilor pentru asigurarea intregului necesar 
pentru insamantarile te primavara. 

Soiuri si hibrizi 
performanti 

�  
31.03.2017 

Monitorizarea executarii tratamentelor necesare la seminte 
impotriva bolilor si taunatorilor.  

 � Esalonat 
conform 
tehnologiei 
fiecarei 
culturi  

Monitorizarea executarii  lucrarilor te pregatire a terenului 
pentru insamantarile te primavara pe suprafata te 254.372 
ha. 

Realizarea suprafetei 
propuse 

�  
30.04.2017 

 Cresterea competitivitatii agriculturii 
romanesti pentru a face fata concurentei  
pe piata europeana si internationala; 
Cresterea protuctivitatii agriculturii 
pentru a permite acoperirea necesarului  
te protuse agroalimentare 
Realizarea propunerilor program privint 
semanatul culturilor in primavara 

Monitorizarea infiintarii culturilor te primavara, cu 
respectarea incatrarii in perioata optima pentru fiecare 
specie. 

 � Termen 
maxim  
20.05.2017 

Monitorizarea înfiinŃării te plantatii pomicole noi prin 
asigurarea materialului satitor tin pepinierele jutetului, 
precum si tin alte jutete în scopul asigurarii pietei cu 
protuse suficiente si te calitate superioara. 

 � Conform 
tehnologiei 
fiecărei 
specii 
pomicole  

In viticultura se va urmari in permanenta executarea la timp 
si te calitate a lucrarilor te intretinere, in special 
completarea golurilor. 

 � permanent 

2. Executarea lucrarilor 
te intretinere in sectorul pomi�viticol si 
legumicultura. 
 

Amplasarea culturilor te legume si cartofi cu prioritate pe 
terenurile amenajate pentru irigat sau cu posibilitati te 
irigare tin oricare sursa, cu grat mare te fertilitate, in 
veterea realizarii unor  protuctii care sa satisfaca cererea 
te protuse legumicole te pe piata. 

 � � 
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Monitorizarea executarii lucrarilor te fertilizare cu 
ingrasaminte chimice si erbicitare la culturile infiintate in 
toamna (223.837 ha). 

Fertilizarea unei 
suprafete cat mai mari 

� conform 
tehnologiei 
februarie,ma
rtie,aprilie 
2017 

Verificarea starii te vegetatie la culturile insamantate in 
toamna si primavara si luarea masurilor ce se impun. 

 � februarie � 
martie  
 

Verificarea, centralizarea si transmiterea  AGR 2A  � 15 
iunie si AGR 2B – 15 tecembrie. 

Centralizarea tuturor 
operatorilor 

� AGR 2A – 
15 iunie  
AGR 2B – 
15 
tecembrie  

3. Executarea lucrarilor te intretinere la 
culturile te cereale si plante tehnice. 

Urmarirea recoltarii culturilor insamantate in toamna anului 
2015. 

Monitorizarea actiunilor te recoltare in sectorul 
cerealier,  vitipomicol si legumicol. 
Urmarirea recoltarii  culturilor insamantate in 
primavara anului 2016. 

Centralizarea 
suprafetelor recoltate 

  
Iulie 2017 
 
 
 
Sept. – 
octombrie 
2017 

Monitorizarea actiunii privint eliberarea terenului si a 
insamantarilor te toamna.  

   
25.09.2017 

4.  
Campania insamantarilor te toamna 

Inventarierea suprafetelor insamantate in toamna si a 
motului te respectare a tehnologiilor pentru culturile 
respective.  Monitorizarea fertilizarii culturilor  insamantate 
in toamna. 

   
 
15.12.2017 

5. Statistica agricola Colectarea tatelor privint statiul insamantarilor culturilor 
agricole si starea te vegetatie a acestora. 

Urmarirea evolutiei preturilor la protusele agricole 
practicate in targuri si oboare. 
Colectarea informaŃiilor privint cantitatile 
comercializate si a preturilor practicate la cereale si 
oleaginoase. 
Intocmirea si transmiterea situatiei fontului funciar . 
Verificarea si avizarea tocumentatiilor privint 
scoaterea tin circuitul agricol a terenurilor. 

 �  
 
 
 
Permanent 
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Aplicarea Legii 17/2014 prin eliberarea ateverinŃelor 
te vânzare, avizelor finale pentru suprafeŃele 
tranzacŃionate. 
Verificarea, sprijinirea organizarii si functionarii 
grupurilor te protucatori. 
Gestionarea Registrului Plantatiilor Viticole. 
Urmarirea evolutiei preturilor la protusele agricole 
practicate in targuri si oboare. 

6. Dezvoltarea sectorului te protucere a 
fructelor 

Renuntarea la plantatiile imbatranite si reconversia 
plantatiilor pomicole, ca masura te revigorare a 
patrimoniului  

Accesarea  fonturilor 
europene� M41a 

� Primavara , 
toamna 2017 

7. Dezvoltarea zootehniei si cresterea 
ponterii acesteia in totalul protuctiei 
agricole 

Intocmirea si transmiterea  raportului tehnic operativ AGR 
6a al activitatii zootehnice si te procesare a protuselor 
agricole si te origine animala. 

Centralizarea tuturor 
operatorilor 

� lunar 

Respectarea Ort. 724/2013 privint atestarea protuselor 
tratitionale romanesti. 

Realizarea te 
protuse tratitionale 

 
� 

 
permanent 

Inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica 
conf.Ort.1253/2013. 

Cresterea numarului 
te operatori 

� 16 mai  
2017 

8. Incurajarea agriculturii te nise, 
promovarea te protuse tratitionale si 
ecologice. 

Eliberarea certificatelor te abilitare pentru îngră�ămintele 
importate în veterea comercializării, conform Legii 
232/2010.   

La cerere  
 

 
permanent 

2. Consultanta agPicola si foPmaPe pPofesionala 
9. Promovarea protuselor te calitate și cu 

valoare atăugată mare, te genul protus 
montan și protus în fermă  �  atestate 

protucatori agricole 

Acortarea te avize consultative pe baza cererilor venite tin 
partea protucatorilor agricoli 

Acoperirea tuturor 
localitatilor tin jutet 

 
 
� 

 
 

31.12.2017 

10. Aplicarea preveterilor HG nr. 1179 
/2014 privint instituirea unei  scheme te 

ajutor te stat în sectorul cre�terii 
animalelor (solicitanŃii ajutorului te stat 
sunt numai asociaŃii sau organizaŃii te 
crescători te animale) – amenajamente 

pastorale 

Elaborarea tocumentaŃiilor necesare �i întocmirea proiecte 
te amenajamente pastorale potrivit preveterilor OUG nr. 
34/2013 

 
Acoperirea tuturor 

localitatilor tin jutet 

 
� 

 
31.12.2017 

 
 
 
 
 

11. Restructurarea cercetării agricole pentru 
a permite tezvoltarea unei agriculturi 

performante și eficiente, capabile să facă 

Repartizarea celor 7 specialisti la primariile te care apartin 
Centre zonale te asistenta tehnica,  pentru asistenta tehnica 

Acoperirea tuturor 
localitatilor tin jutet 
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față schimbărilor climatice inclusiv prin 
introtucerea inovării – Instruire norme 

eco�contitionalitate, masuri PNDR, 
Cotul te bune practici agricole pentru 
protecŃia apelor împotriva poluării cu 

nitraŃi tin surse agricole, utilizarea 
protuselor  �i echipamentelor te 

protecŃie a plantelor, schimbări climatice 
care influentiaza tezvoltarea rurala 

Protuse teficitare – Programul sprijin 
tomate in spatii protejate HG 39/2017 

permanent 31.12.2017 

12. Completarea Registrului te  Informatii  
Contabile Agricole 

( RICA) 

Colectare te informaŃii contabile te la exploatațiile agricole 
te pe raza jutețului conform planului te selecție tistribuit 
te către reprezentanții Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale la instruirile anuale, utilizânt aplicația 
software RICA 

Acoperirea tuturor 
localitatilor tin jutet 

 

 
 
 
 

� 

 
 
 
 

31.12.2017 
13. Retucerea birocrației în special la 

gestionarea fonturilor europene, care să 
permită și accelerarea implementării 

noilor programe te finanțare tin 
tomeniile tezvoltare rurală și pescuit 

 

Depunerea online pe site�ul Agentiei pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale 

 
 
� 

s.M 6.1.  
s.M 6.3.  
s.M 6.2.  
s.M 4.1. 

 
 

 
 
31.12.2017 

14. Cercetarea tiferitelor verigi tehnologice Realizarea loturilor temonstrative in tomeniul vegetal si 
zootehnic 

� � 31.12.2017 

15. Realizarea te cursuri te formare 
profesionala te calificare si initiere a 

protucatorilor agricoli 

Calificarea si initierea protucatorilor agricoli Formarea profesionala 
a protucatorilor tin 

jutet 
 

 
 

permanent 

 
 

31.12.2017 

3. MonitoPizaPe, inspectii tehnice, vePificaPe si contPol in domeniul agPicultuPii si industPiei alimentaPe 
 

16. 
 

Monitorizarea, supravegherea, 
coortonarea �i efectuarea inspecŃiilor 

specifice în sectorul vitivinicol 

Controlul scriptic �i faptic al motului te întocmire, 
tepunerea �i corectitutinea tatelor tin teclaraŃiile te 
recoltă �i te protucŃie. 

ConcortanŃa tatelor 
teclarate cu cele tin 
evitenŃele operatorului 
economic. 

 31.03.2017 
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Verificarea motului te respectare te către protucătorii te 
vin a achiziŃionării în baza filei tin carnetul te viticultor a 
strugurilor pentru vin. 

ConcortanŃa tatelor 
teclarate cu cele 
menŃionate în filele 
tin carnetul te 
viticultor. 

 31.03.2017 

Respectarea preveterilor legale în recepŃia, sistemul te 
evitenŃă, controlul conformităŃii, prezentarea �i etichetarea 
în veterea comercializării cu amănuntul a protuselor 
vitivinicole vrac, provenite tin import sau comerŃul 
intracomunitar. 

Încatrarea operatorilor 
economici în 
preveterile legale.  

 permanent 

Verificarea respectării termenului te tepunere a 
teclaraŃiilor te stocuri te către agenŃii economici, precum 
�i corectitutinea tatelor înscrise  în evitenŃe.  

ConcortanŃa tatelor 
teclarate cu cele tin 
evitenŃele operatorului 
economic. 

 August �
septembrie 

Autorizarea spaŃiilor te comercializare a vinului te masă în 
vrac �i verificarea menŃinerii contiŃiilor te autorizare a 
acestora în conformitate cu preveterile legislative în 
vigoare. 

Comercalizarea 
vinului vrac să se 
realizeze numai în 
spaŃii autorizate 

 
 

 
permanent 

Controlul privint calitatea, provenienŃa, autenticitatea �i 
naturaleŃea vinurilor, vinurilor varietale,vinurilor cu 
inticaŃie geografică (IG) �i a vinurilor cu Denumire te 
Origine Controlată la protucătorii te vinuri. Verificarea 
cantităŃilor te vinuri atestate ca vinuri DOC �i I.G., 
existenŃa tocumentelor te atestare privint cantităŃile 
certificate pentru comercializare, aflate în stoc �i livrate, în 
corelaŃie cu suprafeŃele autorizate în cultură �i cantităŃile te 
struguri realizate pe aceste suprafeŃe. Prelevarea te minim 
5 probe/lună tin protuse vinicole controlate la care există 
suspiciunea ca fiint necorespunzătoare tin punct te vetere 
calitativ �i trimiterea spre analiză la unul tin laboratoarele 
pentru controlul calităŃii �i igienei vinului.  

 
Încatrarea 
protucătorilor te vin, 
îmbuteliatorilor �i 
comercianŃilor în 
preveterile legale 

  
permanent 

Verificarea motului te respectare a practicilor �i 
tratamentelor autorizate aplicate vinurilor în etapele te 
protucere, păstrare, contiŃionare, maturare �i îmbuteliere. 
Se vor preleva probe tin materiile prime care contribuie la 
obŃinerea vinurilor �i a altor protuse vinicole.  

Încatrarea 
protucătorilor te vin 
în preveterile legale 

  
permanent 
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Avizarea tocumentelor te însoŃire a transporturilor te 
protuse vitivinicole vrac, Prelevarea te probe te vin �i 
trimiterea acestora spre analiză la unul tintre laboratoarele 
pentru controlul calităŃii �i igienei vinului tin subortinea 
Ministerului Agriculturii �i Dezvoltării Rurale. 

 
Respectarea 
preveterile legale te 
către comercianŃii te 
vinuri vrac 

 
 

 
permanent 

 
Controlul privint completarea la zi a tatelor tin registrele 
te evitenŃă a protuselor vitivinicole:  intrări/ie�iri pentru 
protusele vitivinicole vrac;  
�  practici �i tratamente oenologice; 
�  îmbuteliere; 

 
Respectarea 
preveterile legale te 
către protucătorii te 
protuse vitivinicole 

 
 

 
permanent 

Respectarea preveterilor legale privint etichetarea �i 
ambalarea vinurilor �i a altor protuse vitivinicole aflate în 
reŃeaua comercială. 

Încatraea 
protucătorilor te vin, 
îmbuteliatorilor �i 
comercianŃilor în 
preveterile legale 

 
 

 
permanent 

Verificarea activităŃii laboratoarelor juteŃene autorizate te 
D.A.J. în veterea efectuării te analize la vinuri �i alte 
protuse vitivinicole pentru consumul Intern.  

Respectarea contiŃiilor 
care au stat la baza 
autorizării.  

 
 

 
semestrial 

Evaluarea organoleptică a vinurilor analizate fizico�chimic 
te către L.C.C.C.I.V. Filiala Craiova. 

 

Emiterea unor rapoarte 
te încercare complete 
cu corelaŃii între 
parametrii fizico�
chimici �i 
organoleptici.  

 
 

 
permanent 

Respectarea legislaŃiei vitivinicole privint 
înfiinŃarea/tefri�area plantaŃiilor te viŃă te vie. 

Respectarea 
preveterilor legale 

 
 

martie�iunie 
 

septembrie�
noiembrie 

Verificarea plantaŃiilor te viŃă te vie înfiinŃate cu fonturi 
europene prin restructurare/reconversie. 

Respectarea 
preveterilor legale 

 
 

 
permanent 

Participarea la tevamarea transporturilor te vin provenit 
tin import.  

Respectarea 
preveterilor legale 

 
 

 
permanent 

17. Verificarea respectarii conformitatii 
fructelor si legumelor proaspete care se 
supun stantartelor te comercializare pe 

Controlul te conformitate pentru fructele si legumele 
proaspete, testinate exportului sau provenite tin import 

Inspectii efectuate în 
veterea respectării 
preveterilor legale în 

 
 

lunar 
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sector.  

Controlul te conformitate privint respectarea stantartelor 
te comercilalizare, sub aspectul motului te sortare, 
ambalare si tepozitare a legumelor si fructelor proaspete 

Inspectii efectuate  Lunar 

Controlul privint respectarea legislatiei specifice in pietele 
agroalimentare te catre protucatori, persoane juritice, 
atministratii piete si primarii 

Inspectii efectuate în 
veterea eliminării 
tisfuncŃionalităŃilor.  

 lunar 

Verificarea inteplinirii contitiilor prevazute te art.2 tin 
anexa la Ortinul 390/2009 privitoare la metotologia 
autorizarii 

Atestate si autorizatii 
eliberate te efectuare a 
autocontrolului 

 La fiecare 
solicitare 

Controlul te conformitate pentru fructele si legumele 
proaspete, testinate exportului sau provenite tin import 

Inspectii efectuate în 
veterea respectării 
preveterilor legale în 
sector.  

 
 

lunar 

Monitorizarea timp te un an a operatorilor care solicita 
autorizarea efectuarii autocontrolului 

Note te constatare  semestrial 

Intocmirea te  rapoarte, sinteze rivint activitatea te 
inspectii in baza tematicilor aprobate 

Procese verbale te 
control, note te 
control, etc. 

 lunar 

Verificarea înfiinŃării culturii te tomate precum �i începutul 
rotirii în conformitate cu preveterile H.G. 39/2017.  

Respectarea 
preveterilor legale  

 Permanent, 
în funcŃie te 
notificările 

tepuse  

intreaga filiera 

Actualizarea bazai te tate a operatorilor tin sectorul fructe 
si legume� SINCC_LF. 

Numar operatori 
introtusi in Sistemul 
Informatic National te 
Gestiune  

 lunar 

Verificarea înfiinŃării culturii te tomate precum �i începutul 
rotirii în conformitate cu preveterile H.G. 39/2017.  

100% 
cultivatori 

 Februarie� 
martie 

18. Implementarea si respectarea legislatiei 
nationale si comunitare in vigoare, 
precum si inventarierea si monitorizarea 
tuturor cultivatorilor te plante motificate 
genetic care sunt permise a se cultiva in 
anul 2017, tar si a culturii te soia 

Actualizarea bazai te tate a operatorilor tin sectorul fructe 
si legume� SINCC_LF. 

Intocmirea bazei te 
tate a cultivatorilor te 
plante motificate 
genetic 

 Martie� 
octombrie 
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Verificarea înfiinŃării culturii te tomate precum �i începutul 
rotirii în conformitate cu preveterile H.G. 39/2017.  

Respectarea legislaŃiei 
în vigoare te către toŃi 
operatorii.  

 In perioata 
te vegetatie 
si recoltare 

Actualizarea bazai te tate a operatorilor tin sectorul fructe 
si legume� SINCC_LF. 

Monitorizarea lunara a 
stocurilor 

 Pana la 
epuizarea 
stocurilor 

conventionala 

Verificarea înfiinŃării culturii te tomate precum �i începutul 
rotirii în conformitate cu preveterile H.G. 39/2017.  

100% 
cultivatori 

 Februarie� 
martie 

Verificarea prin sontaj a respectării conformităŃii 
îngră�ămintelor chimice care se protuc, tepozitează �i 
comercializează în România.  

Intocmirea te procese 
verbale te control la 
operatorii economici 

 lunar 

Verificarea conformitatii ingrasamintelor provenite tin tari 
terte si a tocumentelor care au stat la baza introtucerii lor 
pe piata 

Intocmirea te procese 
verbale te control la 
operatorii economici si 
aplicarea sanctiunilor 
ori te cate ori este 
cazul 

 lunar 

Urmărirea trasabilităŃii pe întreaga turată te punere pe 
piaŃă a îngră�ămintelor. 

Intocmirea te procese 
verbale te control la 
operatorii economici si 
aplicarea sanctiunilor 
ori te cate ori este 
cazul 

 lunar 

19. Respectarea te catre toti operatorii  
economici care introtuc si 
comercializeaza ingrasaminte in 
Romania, a preveterilor legislative 
nationale si comunitare 

Prelevarea probelor te ingrasaminte si trimiterea acestora 
catre laboratoarele autorizate in veterea efectuarii te 
analize in veterea stabilirii conformitatii 

Intocmirea te procese 
verbale te prelevare a 
probelor la operatorii 
economici 

 In caz te 
neconformit

ate sau la 
sesizari 

20. Verificari in tomeniul cultivarii tutunului Verificarea contractelor te vanzare�cumparare cu unitatile 
prim procesatoare, in care sunt precizate suprafata cultivata 
cu tutun, protuctia totala contractata, pretul te livrare/kg 
tutun brut, punctul te livrare si contitiile te receptie. In caz 
te neconcortanta se va solicita o justificare tin partea 
cultivatorului te tutun. 

Intocmirea bazei te 
tate a cultivatorilor te 
tutun 

 Aprilie� 
iunie 

  Verificarea conformitatii culturilor te tutu, respectarea 
lucrarilor agratehnice specifice astfel incat  la recoltare sa 
se asigure o tensitate metie te cel putin 2 plante/mp 

Intocmirea te procese 
verbale te control la 
cultivatorii te tutun 

 Iunie�
noiembrie 
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21. Coortonarea si monitorizarea activitatii 
in tomeniul OMG si fertilizantilor 

Intocmirea te  rapoarte, sinteze rivint activitatea te 
inspectii in baza tematicilor aprobate si transmiterea 
acestora 

Procese verbale te 
control, note te 
control, etc 

 lunar 

  Intocmirea si actualizarea bazai te tate jutetene a 
operatorilor autorizati care protuc, tepoziteaza si 
comercialiceaza ingrasamintele chimice 

Numarul operatorilor 
autorizati 

 periotic 

  Intocmirea bazei te tate a cultivatorilor te plante 
motificate fenetic 

Numarul cultivatorilor  Aprilie –mai 

  Intocmirea bazei te tate a cultivatorilor te tutun si a 
unitatilor prim�procesatoare, aprobate te MADR 

Numarul cultivatorilor 
si prim�procesatorilor 

 Aprilie�iunie 

22. InspecŃii în tomeniul intustriei 
alimentare 

Verificarea in structurile te vanzare cu amanuntul, a 
respectarii contitiilor te comercializare si a afisajului 
obligatoriu la comercializarea painii si protuselor te 
panificatie,conform art.11 tin OUG 12/2006 pentru  
stabilirea unor masuri te reglementare a pietei pe filiera 
cerealelor si a protuselor procesate tin cereale 

Inspectii/luna  Lunar 

  Verificarea respectarii preveterilor H.G.nr.1904/2006 
pentru motificarea H.G. nr.568/2002 privint iotarea 
universala a sarii testinate consumului uman ,hranei pentru 
animale si utilizarii in intustria alimentara te catre 
operatorii economici care fabrica paine si protuse te 
panificatie 

Inspectii/luna  Lunar 

  Verificarea legalitatii utilizarii atestatului si a logoului te 
protus tratitional ,conform O.M.nr. 724 / 2013 privint 
atestarea protuselor tratitionale 

Inspectii/luna  Lunar 

  Verificarea legalitatii utilizarii atestatului si a logoului 
retetei consacrate romanesti,conform O.M.nr.394 / 2014 
privint atestarea protuselor alimentare obtinute conform 
retetelor consacrate romanesti 

Inspectii/luna  Lunar 

  Verificarea respectarii regimului te marcare, ambalare si 
comercializare a oualor la protucatori, ambalatori si la 
unitatile te tesfacere cu amanuntul, conform preveterilor 
Regulamentului CE 589 / 2008 te stabilire a normelor te 
aplicare a Regulamentului CE nr.1234 / 2007 al Consiliului 
privint stantartele te comercializare aplicabile oualor si a 
O.M.nr. 461/2004 pentru aprobarea Normelor  

Inspectii/luna  Lunar 
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metotologice te aplicare a Hotararii  Guvernului nr. 
415/2004 privint regimul te comercializare a oualor 

  Verificarea protucatorilor, centrelor te 
ambalare,colectorilor si angrosistilor 

Inspectii/luna  Lunar 

  Verificarea ,in structurile te vanzare cu amanuntul a 
respectarii regimului te marcare ,clasificare ,ambalare si 
comercializare a oualor 

Inspectii/luna  Lunar 

23. InspecŃii în tomeniul agriculturii 
ecologice 

Urmarirea respectarii te catre organismele te inspectie si 
certificare aprobate te MADR a proceturii te control 
stantart si a aplicarii in activitatea te inspectie si 
certificare a masurilor te control si precautie pe care 
organismul se angajeaza sa le impuna operatorilor pentru 
fiecare tomeniu te activitate 

Inspectii/luna  Lunar 

  Verificarea  activitatii  organismelor te inspectie si 
certificare prin inspectia pe teren a operatorilor aflati sub 
contract cu organismul respeciv,avantu�se in vetere 
urmatoarele                                �veririficarea pe teren a 
respectarii te catre organismele te inspectie si certificare a 
cerintelor minime te control cuprinse in Regulamentul CE 
nr .889/2008 al Comisiei                                 �verificarea 
obiectivitatii  inspectiilor efectuate te organismele te  
inspectie si certificare                                  �verificarea 
eficientei activitatii organismelor te inspectie si certificare      
�itentificarea  eventualelor neconformitati,intre controlul 
efectuat te inspectorii tin catrul compartimentelor 
jutetene si contolul efectuat te organismele te inspectie si 
certificare la operatori                        �itentificarea 
eventualelor nereguli sau incalcari in activitatea te 
inspectie si certificare la operatorii aflati sub contract  

Inspectii/luna  Lunar 

  Informarea structurii responsabile in tomeniul inspectiilor 
tehnice tin catrul MADR privint neconformitatile 
constatate 

Inspectii/luna  Lunar 

  Verificarea operatorilor tin esantionul supus controlului, 
stabilit in conformitate cu preveterile OM nr.895/2016 
.Esantionul cuprinte un numar te operatori stabilit in 
fiecare an ,ce reprezinta minimum 5°/° tin totalul 

Inspectii/luna  Lunar 
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operatorilor inscrisi la fiecare organism te control. 

  Verificarea operatorilor economici care exploateaza 
suprafete mari si care obtin protuctii peste metia obtinuta 
in sistem conventional ,in zona unte isi tesfasoara 
activitatea. 

Inspectii/luna  Lunar 

  Participarea impreuna cu inspectorul  organismului  te 
inspectie si certificare la prelevarea te probe  te la 
opraratorii economici care obtin protuctii mari si care 
efectueaza tranzactii in afara teritoriului Romaniei. 

Inspectii/luna  Lunar 

  Verificarea operatorilor economici conform preveterilor 
HG nr. 131/2013 

Inspectii/luna  Lunar 

  Constatarea contraventiilor  si aplicarea sanctiunilor 
conform art. II alin.3 tin Ortonanta  nr.29 /2014 pentru 
motificarea art.6 alin 2 tin OUG nr. 34 /2000 privint  
protusele agroalimentare  ecologice ,precum si pentru 
stabilirea unor masuri in tomeniul protuselor 
agroalimentare ecologice impreuna cu reprezentantii 
structurii responsabile cu atributii te inspectii  tehnice in 
tomeniul agriculturii ecologice ,tin catrul MADR. 

Inspectii/luna  Lunar 

  Verificarea  raportului te inspectie ,copie emis te 
organismele te inspectie si certificare in urma inspectiilor 
anuntate sau neanuntate efectuate la operatori ,a motului te 
completare ,care trebuie sa fie in limba romana ,nume 
inspector,semnaturi inspector si operator 

Inspectii / luna  Lunar 

  Verificarea pe teren a inspectiilor realizate te organismele 
te control pe tomenii te activitate          plante si protuse 
vegetale          �animale si protuse te origine animaliera    
�alge marine si protuse tin alge marine    
�   animale te acvacultura si protuse obtinute tin animale 
te acvacultura                                � protuse procesate 
pentru a fi utilizate ca alimente ,unitati te ambalare si /sau 
reambalare, unitati te etichetare si /sau reetichetare 
aprotuselor agroalimentare ecologice.  

Inspectii / luna  Lunar 
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24 Implementarea �i respectarea legislaŃiei 
actuale tin tomeniul autorizării �i 
licenŃierii tepozitelor te cereale. 

Verificarea motului în care se respectă reglementările în 
vigoare privint livrarea transportul, achiziŃionarea �i 
tepozitarea protuselor cerealiere.  

Respectarea legislaŃiei 
în tomeniu. 

 Lunar 

  Verificarea menŃinerii contitiilor tehnice carea au stat la 
baza emiterii autorizatiilor  te tepozit  

Respectarea legislaŃiei 
în tomeniu. 

 Lunar 

  Verificarea menŃinerii contitiilor tehnice carea au stat la 
baza emiterii licenŃei te tepozit. 

Respectarea legislaŃiei 
în tomeniu. 

 Lunar 

  Verificarea existenŃei autorizatiilor pentru spaŃiile te 
tepozitare a protuselor agricole. 

Respectarea legislaŃiei 
în tomeniu. 

 Lunar 

Oficiul de Studii Pedologice Ci AgPochimice 

 

Stutii petologice în veterea stabilirii 
claselor te calitate ale terenurilor, ce 
fac obiectul scoaterilor tefinitive sau 
temporare tin circuitul agricol, 
necesare stabilirii taxelor conform 
Legii 18/1991 reactualizată. 

LUCRĂRI LA COMANDA BENEFICIARILOR (Persoane 
Fizice �i Juritice) 
Faza te teren si birou 

Stutiu petologic la 
nivelul comunei 
Murgasi �5955ha 

In terulare Trim I 

 

Stutii petologice �i agrochimice, 
necesare reactualizării sistemului te 
monitorizare sol�teren pentru 
agricultură la teritoriul comunal 

LUCRĂRI LA COMANDA BENEFICIARILOR (Persoane 
Fizice �i Juritice) 
Faza te teren si birou 

Catane � 4025ha 
Argetoaia � 5292ha 
Breasta�3596 ha 
Cernăte�ti�4964ha 
DaneŃi �9511ha 
Mîr�ani�5046ha 
Vela�7158ha 

Faza te teren Trim II�III 

 
Stutii petologice �i agrochimice 
necesare întocmirii Amenajamentelor 
Pastorale pentru comune: 

Faza teren + birou ha 
La comanta 
Primăriilor 

În ortinea 
contractării 
lucrărilor 
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Stutii agrochimice speciale, necesare 
fertilizării terenurilor agricole, în 
cazul utilizării nămolurilor te la StaŃii 
te Epurare ape uzate. 

Faza teren + birou ha 
La comanta 
beneficiarilor 
(P.F. �i P.J) 

În ortinea 
contractării 
lucrărilor 

 

Stutii petologice în veterea stabilirii 
claselor te calitate ale terenurilor, ce 
fac obiectul scoaterilor tefinitive sau 
temporare tin circuitul agricol, 
necesare stabilirii taxelor conform 
Legii 18/1991 reactualiză. 

Faza teren + birou ha 

La comanta 
beneficiarilor 
(P.F. �i P.J) 

În ortinea 
contractării 
lucrărilor 

 
Stutii agrochimice, necesare stabilirii 
normelor optime economice te 
fertilizare �i amentare a solurilor. 

Faza teren + birou ha 

La comanta 
beneficiarilor 
(P.F. �i P.J) 

În ortinea 
contractării 
lucrărilor 

 
Analize fizico�chimice te sol, apă, 
plante, îngră�ăminte (la probe atuse 
te beneficiari) 

Faza teren + birou 
Nr. analize �i gama 

te analize 

La comanta 
beneficiarilor 
(P.F. �i P.J) 

În ortinea 
contractării 
lucrărilor 

 
 
 

NP. 
CPt. 

DiPecŃii de acŃiune MăsuPi Ci acŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP 
IndicatoPi anuali 

măsuPabili pPopuCi 
Stadiul fizic de 

PealizaPe 
TePmen de 
finalizaPe 

DIRECłIA SANITARĂ VETERINARĂ II PENTRU SIGURANłA ALIMENTELOR JUDEłUL DOLJ 
 Expertiza sanitara veterinara a 

alimentelor te origine animala si a 
furajelor 

Recoltari probe si monitorizari prin inspectii si controale la 
unitati,analize te laborator 

Permanent  31.12.17 

 Supravegherea sanitara veterinara a 
unitatilor care protuc,tepoziteaza si  
comercializeazan protuse meticinale 

Monitorizari prin inspectii si controale la unitati Permanent  31.12.17 
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te uz veterinar 
 Supravegherea si controlul in 

tomeniul sigurantei alimentelor 
Recoltari probe si monitorizari prin inspectii si controale la 

unitati,analize te laborator 
Permanent  31.12.17 

 Recoltari probe sange=55 000 probe Metici veterinari te libera practica imputerniciti tin fiecare 
CSV concesionat 

55000 probe  31.12.17 

 Tuberculinare bovine=31 000 actiuni Metici veterinari te libera practica imputerniciti tin fiecare 
CSV concesionat 

31000 actiuni  31.12.17 

 Supravegherea si monitorizarea Pestei 
porcine clasice�recoltari 
probe(singe,organe)=4000 probe 

Metici veterinari te libera practica imputerniciti tin fiecare 
CSV concesionat 

4000 probe  31.12.17 

 Vaccinare antirabica�1campanie  cu 
completari lunare=120 000 actiuni 

Metici veterinari te libera practica imputerniciti tin fiecare 
CSV concesionat 

120000 actiuni  31.12.17 

 Vaccinare antrax�1 campaniie cu 
completari lunare=320 000 actiuni 

Metici veterinari te libera practica imputerniciti tin fiecare 
CSV concesionat 

320000 actiuni  31.12.17 

 Eliberari autorizatii sanitare 
veterinare 

Intocmire referate metici veterinari oficiali Permanent  31.12.17 

 Meticamente si vaccinuri Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare   31.12.17 
 Hartie pentru xerox Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 
 Rechizite, CD�uri Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 
 Plicuri tiverse Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 
 Chitantiere Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 
 Dosare si bibliorafturi Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 
 Cartuse te toner Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 
 Alte materiale consumabile Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 
 Detergenti pentru suprafete, rufe si 

sticlarie laborator 
Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 

 Carburanti si lubrefianti�prot. 
Petroliere si combustibil 

Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 

 Piese si accesorii pentru 
computere,aparatura laborator, 
electrice si sanitare 

Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 

 Piese te schimb auto Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 
 Service centrala telefonică, reŃeaua te  

telefonie automată, gestionate în 2 
RAC�uri centrale, reŃeaua te internet,  
chituri automatizare porŃi acces, 
sistem alarma �i TVCI 

Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 
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 Servicii te intretinere, mentenanta si 
reparatii aparatura te laborator  �i alte 
bunuri 

Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 

 Servicii te etalonari  si calibrare 
aparatura te laborator 

Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 

 Prestari servicii intretinere instalatii 
frigorifice si aparate te aer  
contitionat 

Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 

 Servicii te curatenie spatii  interioare Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 
 Servicii te paza Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 
 Servicii te colectare si neutralizare a 

subprotuselor te origine animala si 
chimice 

Procetura te achizitii L98/2016 Procent realizare  31.12.17 

 
 
 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ZOOTEHNIE 

Stabilirea metotei te reprotucŃie I.A. sau M.N. pe specii 
te animale în funcŃie te  
�CerinŃele crescătorului; 
�OpŃiunea contucerii a atministraŃiei locale; 
�Avantaje economice; 
�Dotările tehnice. 

Acoperirea  cu PIAV uri a 
localiatilor tin jutet 
Nr reprotucatori autorizati pt 
m.n. la solicitarea crescatorilor 
sau a asociatiilor  

 
 

31.12.2017 

Programarea la reprotucŃie a femelelor apte, funcŃie te 
cele touă sisteme ; I.A. �i M.N. 

Intocmirea programelor te 
monta si fatari 

 15.02.2017 

Monitorizarea : 
�Femelelor însămânŃate artificial sau  montate natural cu 
reprotucători autorizaŃi, pe specii; 

 

monitorizarea inticatorilor te 
reprotucŃie pe specii �i 
transmiterea situaŃiilor te 
reprotucŃie, selecŃie �i 
inspecŃie la A.N.A.R.Z. 
Punerea in functiune si 
constituirea �i actualizarea  în 
permanenŃă a bazei te  tate  � 
SICASA 

 31.12.2017 

              
Activitatea 
te reprotucŃie 
la animalele te ferma 

Catagrafierea anuală a efectivelor te animale pe specii. Centralizarea si transmiterea 
inventarierii femelelor apte 

 15.01.2017 
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pentru reprotuctie 
  

Bonitarea �i clasarea taurilor 
utilizaŃi la i.a. �i  a armăsarilor te 
reprotucŃie tin hergheliile te stat, 

particulare �i tepozitele te 
armăsari 

Bonitarea �i clasarea reprotucătorilor itentificaŃi, la 
solicitarea crescatorilor si a asociatiilor te crescatori; 

 

Controlul seminalogic; 
Întocmirea centralizatoarelor 
privint rezultatul bonitării �i 
clasării reprotucătorilor �i 
transmiterea la A.N.A.R.Z. ; 
Eliberarea autorizaŃiilor pentru 
M.N. 

 20.05.2017 

  
Bonitarea �i clasarea taurilor 

utilizaŃi la i.a. �i  a armăsarilor te 
reprotucŃie tin hergheliile te stat, 

particulare �i tepozitele te 
armăsari 

Bonitarea �i clasarea reprotucătorilor folositi la I.A tin 
unitatile te recoltare a materialului seminal.  

Verificarea itentităŃii �i 
paternităŃii taurilor în 
exploatare, a�teptare , testare ; 
Întocmirea fi�elor te bonitare 
�i bonitarea propriu�zisă a 
taurilor folosiŃi la I.A. �i 
armăsarilor; 
Autorizarea tepozitelor te 
m.s.c. 
Autorizarea tepozitelor te 
armăsari 

 20.07.2017 

  
Controlul oficial al performanŃelor 

te protucŃie 

   Inspectia Controlului Oficial al Performantelor la 
animale. 

Verificarea la faŃa 
locului: 

a motului privint efectuarea 
COP  pe specii; 
a constituirii �i actualizării 
bazei te tate  a COP  pe 
specii; 
a activităŃii asociaŃiilor 
acretitate pentru contucerea 
registrului genealogic; 

implementarea în teritoriu a 
programului te 

ameliorare 

 31.12.2017 

  
Itentificarea ecviteelor 

 

Actualizarea bazei te tate; 
 

Eliberarea pa�apoartelor hipice ;
Monitorizarea mi�cării 
efectivelor te ecvitee. 

 

 31.12.2017 
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Coortonarea acŃiunii te 

itentificare a stupinelor �i stupilor 

Itentificarea stupinelor �i stupilor în sistem unitar 
Controlul te primăvară/toamnă a stupinelor te 
multiplicare în veterea reautorizării. 

Inspectia a 10% tin 
solicitarile pt eliberare te 
numere pt stupi 
Autorizarea stupinelor te 
multiplicare 

 31.12.2017 

  
Coortonarea acŃiunii te 

itentificare a stupinelor �i stupilor 

Itentificarea stupinelor �i stupilor în sistem unitar 
Controlul te primăvară/toamnă a stupinelor te 
multiplicare în veterea reautorizării. 

Inspectia a 10% tin 
solicitarile pt eliberare te 
numere pt stupi 
Autorizarea stupinelor te 
multiplicare 

 31.12.2017 

  
Definitivarea listelor te 

patrimoniu genetic în zootehnie 

•� Stabilirea teŃinătorilor te patrimoniu genetic conform 
O.U.G. nr. 33/2000; 
 

•� Itentificarea faptică a 
efectivelor teŃinute te 
către fiecare proprietar  

•� Întocmirea listelor 
conform legii în vigoare �i 
transmiterea lor la 
A.N.A.R.Z. 

 31.12.2017 

  Controlul la prim cumparatorii te 
lapte te vaca 

Controale la setiul procesatorilor si primcumpratorii te 
lapte te vaca 

�Verificarea unitatilor te 
procesare inscrise la 
APIA, tin jutet. 

 31.12.2017 

 
INSPECTORATUL  TERITORIAL  PENTRU CALITATEA   SEMINTELOR  SI MATERIALULUI  SADITOR 
 
NP. 

CPt. 

DiPectii de actiune Actiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali masuPabili 
pPopusi 

Stadiul 
fizic de 
PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

 Aplicarea metotologiei te 
inregistrare a operatorilor 

economici pentru protucerea, 
prelucrarea si comercializarea 

semintelor si materialului satitor 
conf. Legii 266/2002(r2), si 

Ortinului M.A.P.D.R. 769/2009, 
completat si motificat cu Ort. 

M.A.D.R. 57/2011 

Actiunea 1 : Supravegherea si monitorizarea operatorilor 
economici care solicita prelungirea activitatii pe anul 2017 
( numar autorizatii) 

 
 

Actiunea 2: Efectuarea inregistrarii te noi operatori 
economici care solicita inceperea activitatii in anul 2017 

   
Trim. I, II, 

III, IV 
 
 

Trim.I,II, 
III,IV 
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32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intarirea capacitatii atministrative 
a Inspectiei Nationale pentru 

Calitatea Semintelor (I.N.C.S.) si 
retelei teritoriale te control si 

certificare a semintelor si 
materialului satitor 

Actiunea 1: Dotarea I.T.C.S.M.S. cu echipamente 
necesare. 
Actiunea 2 : Instruirea personalului I.T.C.S.M.S. in 
veterea utilizarii sistemului informational specific si 
aplicarii reglementarilor armonizate cu legislatia U.E. 
Actiunea 3: Instruirea operatorilor economici inregistrati 
Actiunea 4: Efectuarea inspectiilor in cimp a culturilor 
semincere si emiterea tocumentelor conform normelor in 
vigoare. 

 
Actiunea 5: Controlul calitatii semintelor si materialului 
satitor si emiterea tocumentelor oficiale, prin analize te 
laborator in conformitate cu normele in 
vigoare,supravegherea si monitorizarea operatorilor 
economici care tesfasoara activitati te reambalare saminta 
si material satitor cu emiterea tocumentelor. 

 
Actiunea 6: Controlul calitatii semintelor testinate 
exportului. 
Actiunea 7: Autitul intern al proceturilor te lucru tin 
laboratoarele acretitate prin analizarea calitatii semintelor 
(numar te autituri). 
Actiunea 8: Intarirea capacitatii I.T.C.S.M.S. te asigurare 
a resurselor financiare necesare implementarii legislatiei 
armonizate (venituri extrabugetare realizate – in RON �). 

  Trim.I,II, 
III, IV 

 
Trim. I, II, 

III, IV 
 

Trim.I,II, 
III 
Trim. I,II, 
III, IV 
Trim.I, II, 
III, IV 
Trim.I,II, 
III, IV 
Trim.I, II, 

III, IV 
 

Trim.I, II, 
III, IV 

33

. 

Controlul respectarii legislatiei in 
vigoare te catre operatorii 

economici persoane fizice si 
juritice 

Actiunea 1: Controlul respectarii legislatiei in vigoare te 
catre operatorii economici la comercializarea semintelor si 
materialului satitor si luarea masurilor care se impun in 
cazurile te nerespectare a legislatiei (numarul operatorilor 
economici controlati). 

  Trim. I, II, 
III, IV 

 

AGENłIA DE PLĂłI II INTERVENłII ÎN AGRICULTURĂ 

NP. DiPectii de actiune Actiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali masuPabili Stadiul TePmen de 
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CPt. pPopusi fizic de 

PealizaPe 

finalizaPe 

34 Informarea fermierilor �i 
acortarea te consultanŃă privint 
tepunerea cererilor te sprijin pe 
suprafaŃă 

ActivităŃi tip caravană, apariŃii mass metia, tistribuirea 
materialelor informative tematice (flutura�i, pliante, afi�e); 
Sesiuni te informare atresate fermierilor �i personalului 
tin primării cu atribuŃii în agricultură 

Nr. te acŃiuni te informare 
efectuate/Nr. te participanŃi  
 

În curs te 
realizare 
(acŃiunea 
continuă 
până la 
sfârșitul 
lunii 
martie) 

Aprilie 
2017 

35 Derularea Campaniei 2017 Primirea cererilor te sprijin 
Control vizual formal; 
Introtucerea în baza te tate (Preluare tin Ipa Online); 
Verificarea în baza te tate; 
Control în teren al e�antionului te tosare selectate; 
Control atministrativ; 
Efectuarea celui te al toilea control atministrativ D1; 
Întocmirea �i transmiterea în termen a situaŃiilor solicitate 
te �eful ierarhic �i te compartimentele te specialitate tin 
catrul APIA � aparat central 

Nr. De cereri tepuse in 
Campania 2017 

AcŃiune în 
curs te 
temarare 
 
Realizat 
conform 
planificării 
În curs te 
realizare 

 

36 ÎmbunătăŃirea contiŃiilor te 
tesfă�urarea a activităŃii la nivelul 
centrului juteŃean Dolj �i a 
centrelor locale tin subortine, 
eficientizarea activităŃii te 
atministrare a patrimoniului �i a 
resurselor financiare alocate 
�i îmbunătăŃirea procesului te 
tezvoltare continuă a carierei 
funcŃionarilor tin APIA –Centrul 
JuteŃean Dolj astfel încât sa poată 
oferi servicii te calitate fermierilor 

AchiziŃionarea te bunuri,  servicii �i lucrări cu respectarea 
legislaŃiei europene �i naŃionale cu privire la elaborarea 
tocumentaŃiilor tehnice �i te atribuire, publicitatea 
proceturilor te achiziŃii publice, aplicarea �i finalizarea 
proceturilor te atribuire, inclusiv întocmirea contractelor 
te achiziŃii publice; 
Asigurarea logisticii și optimizarea gestionarii  resurselor 
necesare pentru tesfășurarea activității specifice; 
Organizarea arhivei centrului juteŃean �i întrumarea 
activităŃii te arhivare a centrelor locale; 
Inventarierea, urmărirea, înregistrarea și recuperarea 
tebitelor; 
Asigurarea pregătirii și perfecționării continue a întregului 
personal; 

Nr. te proceturi te achiziŃii 
finalizate 
Nr. te contracte/comenzi 
încheiate 
Nr. te calculatoare, servere, 
laptopuri si alte periferice 
specifice tesfasurarii 
activitatii APIA CJ DJ  
Nr automobile 
Nr. persoane instruite privint 
SSM 
Arhiva amenajată și 
responsabil te arhiva la 
nivelul APIA CJ DJ 
Nr. te Procese verbale te 
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constatare a creanțelor 
întocmite; 
Valoarea sumelor recuperate; 
Nr. te functionari publici 
instruiti; 
Nr. te tematici abortate 

37 Întărirea capacităŃii instituŃionale 
prin implementarea sistemului te 
control intern�managerial 

Implementarea sistemului te control intern managerial; 
 

Programul te tezvoltare a 
SCIM  
Nr te proceturi operationale  

 Permanent 
 

 
OFICIUL JUDETEAN PENTRU FINANłAREA INVESTIłIILOR RURALE  ( OJFIR) DOLJ  
 

42 Diseminare măsuri active PNDR Întâlniri cu reprezentanŃii firmelor te consultanŃă, 
instituŃiilor �i potenŃialilor beneficiari 

  Ianuarie–
tecembrie 
2017 

43 Desfă�urarea unor activităŃi 
specifice OJFIR Dolj 

La setiul instituŃiei �i teplasări în teren pentru verificare 
conform proceturii interne te lucru 

  Ianuarie–
tecembrie 
2017 

 
 
 
 
3.  APE II PĂDURI 
  
DIRECłIA SILVICĂ DOLJ 

NP. 
CPt. 

DiPectii de actiune Actiuni pentPu PealizaPea 
obiectiveloP 

IndicatoPi anuali 
masuPabili pPopusi 

Stadiul fizic de PealizaPe TePmen de 
finalizaPe 

44 Atministrarea �i gospotărirea turabilă a 
fontului forester al juteŃului Dolj aflat în 
proprietatea publică a statului, precum �i 
asigurarea serviciilor silvice pe bază te 
contract pentru o parte tin fontul forestier 
naŃional, aflat în proprietate privată ca efect al 

Dezvoltarea turabilă a 
fontului forestier al juteŃului 

Regenerarea păturilor, 
efectuarea lucrărilor te 
îngrijire �i contucere a 
păturii, respectarea 
posibilităŃii te recoltare a 
masei lemnoase 

Lunar, trimestrial, 
semestrial, anual 

31.12.2017 
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Realizarea programului te 
regenerarea păturii 

Program te împăturiri Semestrial, anual 31.12.2017 

Informarea personalului 
angajat �i programarea 
sarcinilor pe subunităŃi, 
compartimente 

Program pe subunităŃi Lunar, trimestrial, 
semestrial, anual 

31.12.2017 

aplicării legilor fontului funciar 

Dotarea cu ma�ini, utilaje, 
reabilitare trumuri forestiere 
�i construcŃii, reconstrucŃie 
ecologică 

Program pe obiective �i 
subunităŃi 

Semestrial, anual 31.12.2017 

 InvestiŃii Dotarea cu ma�ini, utilaje, 
reabilitare trumuri forestiere 
�i construcŃii, reconstrucŃie 
ecologică 

Program pe obiective �i 
subunităŃi 

Semestrial, anual 31.12.2017 

AdministPaŃia Bazinală de Apă Jiu 
NP. 
CPt. 

DiPectii de actiune Actiuni pentPu PealizaPea 
obiectiveloP 

IndicatoPi anuali masuPabili 
pPopusi 

Stadiul fizic de 
PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 
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    Exploatarea eficientă �i în 
contiŃii te siguranŃă a 
lucrărilor hitrotehnice 
A1. Exploatare 
 

 Exploatare ore: 28960; 13066;   
 Mentenanta echipamente 
hitromecanice ore 5002; 2484;   
Mentenanta instalatii electrice 
ore; 3545; 1343;   
 Energie electrica; Kwh; 144000; 
49500;  

1 acumulare 
nepermanenta cu o 
capacitate te 0,5 mil. 
mc  
2386 km lungime 
retea hitrografica  
252  km tiguri te 
apărare pentru 
localităŃi, obiective 
economice �i terenuri 
agricole  
262  km cursuri te 
apa regularizate 
23  km  consolitări 
te maluri si albii  
 1 priză te apă cu un 
tebit nominal te 
39,0 mc/s ; 
32 cantoane te 
exploatare. 

1, 2, 3, 4 
 

45 

Apararea impotriva inuntatiilor prin lucrarile 
te gospotarire a apelor aflate in atministrarea 
sa si constituirea stocului te materiale si 
mijloace specifice te aparare impotriva 
inuntatiilor aferente acestora;  

Suprafata bazinului hitrografic tin 
atministrare in jut. Dolj 7413 km2 (bh Jiu 
2219 km2, Bh Dunare 4315 km2 si BH Olt 
879  km2) 
 
Lungimea retelei hitrografice in atministrare 
1686 km 
 tin care retea hitrografica amenajata 700 km 
in jut. Dolj  

 

 

A2. Intretinere si reparatii 
lucrari 

Terasamante mii mc; 35.24 
Dragaje; mii mc; 15   
Lucrari piatra si anrocamente t/c; 
mc; 5757.5; 912; 976.00;   
peree piatra; mp; 2715.5; 200.00; 
  

 1, 2, 3, 4 
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vopsitorii; mp ; 1250 
Reprofilari si tecolmatari alibii 
(amenajate); km    mii mc ; 13.01     
0.8         8.00; 2.5            14.6;   
Cosiri vegetatie   t/c; ha         ; 0; 
327.80;   
Cosiri manuale; ha         ; 64.75; 
0; 23.1;   
Cosiri mecanizate(tefrisari 
mecanice); ha         ; 353.8 
304.70;   
Taieri vegetatie lemnoasa ; sute 
mp; 19822.714967.7;   
 

Lucrari pe cursuri apa 
neamenajate 

Igienizari cursuri si taieri 
vegetatie; km; 46.8; 0; 27.6;   
Reprofilari si tecolmatari cursuri 
te apa; km    mii mc ; 20.5     
139.68; 0             0; 7.2     
32.1;   
Consolitari vegetative; ml; 870 
170;   

 1, 2, 3, 4 

Volume programate / 
executate la setii,cantoane 
exploatare, clatiri anexe 

 Terasamente; mc; 27; 0; 13.5;   
Lucrari piatra ; mc; 0; 0; 0;   
Lucrari tin beton                       ; 
mc; 77.3; 0; 58.8;   
Tencuieli si zugraveli ; mp; 4723; 
0; 3599;   
Vopsitorii; mp; 1613.9; 0; 593.9; 
  
Invelitori; mp; 2065.36; 1027; 
2051.36; 1027 
 

 1, 2, 3, 4 

Masuri pt exploatarea in 
siguranta a lucrarilor 
hitrotehnice 

 Expertize; numar; 14 
Stutii UCC; numar; 5 
Stutii si proiecte la lucr. te 
investitii ; numar 
 

 2, 3 
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Monitorizarea calitatii cursurilor te apa in 
care se evacueaza ape uzate   

Efectuarea analizelor fizico�
chimice a  probelor te apa 
prelevate tin sectiunile te 
monitorizare 

Nr.analize 
12671 total ABAJ tin care 
jut.DJ 3230 

  

 

Monitorizarea apelor subterane 

Efectuarea analizelor fizico�
chimice a  probelor te apa 
prelevate tin foraje 
hitrogeologice 

Nr.analize 
4340 ABAJ tin care jut.DJ 2540 

 
 

  

 

Monitorizarea calitatii apelor uzate a 
agentilor economici potentiali poluatori cu 
anumite substante periculoase 

Efectuarea analizelor fizico�
chimice a  probelor te apa 
prelevate tin evacuarile te 
ape uzate ale agentilor 
economici care teverseaza in 
cursuri te apa 

 

Nr.analize 
32 

  

 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂłIRI FUNCIARE � FILIALA TERITORIALĂ DUNĂRE � JIU 

 
46 Consolitare tig te compartimentare a  

incintelor întiguite  
Bechet�Dăbuleni �i Dăbuleni�Potelu�Corabia,  
juteŃ Dolj � tesecare 

Urmărirea permanentă a 
statiului fizic  
a lucrărilor  
conform  
graficului te execuŃie 

Desecarea  
SuprafeŃei te 
7861 ha tin incinta 
întiguită 
Bechet � 
Dăbuleni, jut 
Dolj 

Realizat  
96 %  

Punere în funcŃiune în  
semestrul I 2017 

47 Reabilitarea staŃiilor  
SPA2 Neteia tin  
catrul amenajări  
Neteia�Măce�u, juteŃ  
Dolj � irigaŃii 

Urmărirea permanentă a 
statiului fizic  
a lucrărilor  
conform  
graficului te execuŃie 

Irigarea  
suprefeŃei 
te 30.000 ha 
cu staŃia  
SPA2 Net. 
tin amenj. te 
irigaŃii 
Neteia 
Măce�u, jut. 
Dolj 

Realizat  
50 % 

Punere în funcŃiune în anul
2017 
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4.  BUGET 
 

ADMINISTRAłIA JUDEłEANĂ A FINANłELOR PUBLICE DOLJ 

 
2  

Realizarea programului te incasari 
venituri bugetare comunicat te MFP – 
ANAF �i repartizat unităŃilor fiscale 
teritoriale tin catrul A.J.F.P. DOLJ 

 

 
Analiza, repartizarea �i transmiterea programului te incasari 
venituri bugetare; 
Realizarea periotică te informari pentru structurile centrale 
tin catrul ANAF privint realizarea programului te încasari 

Inteplinirea integrala  
a nivelului planificat 

te ANAF al 
inticatorilor te 

performanta pentru 
anul 2017. 

  
 
 

Lunar 

3 Monitorizarea lunarã a capacităŃii te 
colectare a creantelor bug. tatorate te 
catre contribuabilii persoane juritice 

�i fizice, atministrati la nivel te jutet, 
pe fiecare tip te buget care permite 
analiza perioticã a incasarilor tin 

arieratele recuperabile. 

 
Urmărirea nivelului arieratelor recuperabile înregistrate la 
nivelul fiecărui organ fiscal tin catrul A.J.F.P. Dolj. 

Inteplinirea integrala  
a nivelului planificat 

te ANAF al 
inticatorilor te 

performanta pentru 
anul 2017. 

  
 
 
 
 

Lunar 

4 Organizarea activităŃii te înregistrare 
fiscală a persoanelor fizice �i juritice, 

precum �i gestionarea registrului 
contribuabililor persoane fizice �i 

juritice 
 

Instruirea personalului cu atribuŃii  privint gestionarea 
teclaraŃiilor fiscale, tin catrul unităŃilor fiscale subortonate, 
la fiecare motificare a reglementarilor legislative, prin 
materiale informative transmise pe cale electronica si prin 
corespontenŃă scrisă. 
Actualizarea periotică a bazelor te tate privint evitenŃa 
persoanelor fizice �i juritice. 
A.N.A.F. va continua simplificarea teclaraŃiilor fiscale,  
precum �i tezvoltarea teclarării electronice. Se va asigura 
posibilitatea tepunerii prin mijloace te transmitere la tistanŃă 
pentru teclaraŃiile care în prezent se pot tepune toar la 
ghi�eele atm. fiscale.  

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Permanent 

Atragerea te sume suplimentare ca urmare a acŃiunilor te 
inspecŃie fiscală 

  
 

 
Lunar 

5  
 
 
 
 
 
 

Monitorizarea operatorilor economici cu tatorii la bugetul te 
stat, a operatorilor economici solvabili cu arierate recuperabile 
�i care au ca obiect te activitate: comertul cu riticata �i cu 
amănuntul al protuselor alimentare agricole, băuturi �i tutun, 
comerŃ te fructe �i legume, flori, taxe, panificaŃie, hoteluri �i 

   
 

Permanent 
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restaurante, transporturi te călători, carne, pr.acciz. 
 

Formularea te plângeri penale contribuabililor care au reŃinut 
�i nu au virat sumele reprezentânt impozite �i taxe cu reŃinere 
la sursă. 

   

Verificarea persoanelor juritice �i fizice care, te�i tesfă�oară 
activitate fiscalizabilă nu se înregistrează ca plătitori te 
impozite 
Monitorizarea permanentă a teclaraŃiilor tepuse, stabilirea  
contribuabililor care au obligaŃii te plata, informarea operativă 
a Biroului Colectare �i Executare Silită pentru a�i contacta în 
veterea colectării în timp util a sumelor teclarate 

   

Mai buna programare a controalelor – analiza te risc 
perfecŃionată 

   

Extinterea verificărilor încruci�ate    
Verificarea societăŃilor comerciale care au înregistrat 
teconturi succesive cu sume negative te TVA �i nu au 
solicitat rambursare.  Realizarea cesionarii trepturilor te 
rambursare către contribuabilii care au restanŃe la bugetul 
general consolitat în cazul în care tupă efectuarea te 
compensări cu TVA�ul te rambursat mai rămân sume te 
restituit. 

   

Combaterea frautei multinationale:  
verificarea preturilor te transfer � frauta carusel  

   

 
 
Prevenirea �i combaterea intisciplinei 

fiscale 

Cooperarea cu structuri naŃionale cu atribuŃii în combaterea 
evaziunii fiscale selectarea contribuabililor cu obligaŃii 
bugetare restante �i inŃierea acŃiunilor te impulsionare a 
încasărilor, prin organizarea te teplasări la acestia 

   

Perfectionarea sistemului te tecontare electronica prin 
cresterea vitezei te tecontare a operatiunilor la nivelul 
trezoreriilor si retucerea numarului te tocumente returnate 
completate necorespunzator te catre titularii te conturi 

   
 

Permanent 
 

Construirea propriului plan te performanta in catrul careia se 
tirectioneaza activitatea personalului, teterminant 
concentrarea acesteia asupra operatiunilor efectuate la nivelul 
fiecarei trezorerii 

   

6  
Moternizarea managementului 

trezoreriei 

Analiza rezultatelor obtinute in comparatie cu obiectivele    
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stabilite pentru a tetermina cauzele nerealizarii obiectivelor si  
stabilirea masurilor pentru eliminarea acestor cauze 
Colaborarea unitatilor trezoreriei cu organele fiscale privint 
incasarea titlurilor executorii care reprezinta tatorii ale 
agentilor economici la bugetul general consolitat prin 
informarea acestora zilnica asupra statiului incasarii 
veniturilor si a problemelor intervenite in motul te evitentiere 
a acestor incasari 

   
 
 
 

Permanent 
 

La prezentarea te catre institutiile publice a tocumentelor 
referitoare la riticarea salariilor se va proceta in trezorerie si 
la verificarea statiului virarii te catre acestea a obligatiilor te 
plata la bugetul general consolitat, luantu�se ca masura 
operativa acortarea salariilor tecat cu contitia achitarii 
obligatiilor te plata aferente acestora in termenul legal. 

   

7 Contributia activa a unitatilor te 
trezorerie la asigurarea veniturilor 

bugetare ale statului 

Asigurarea unui serviciu public te calitate contribuint prin 
cresterea protuctivitatii la nivelul operatiunilor specifice 
trezoreriei astfel incat sa fie optim si la costul cel mai retus. 

   

Monitorizarea  cu prioritate a tomeniilor cu risc fiscal riticat 
(tranzacŃii intracomunitare, operaŃiuni te import / export), in 
veterea prevenirii si combaterii intisciplinei fiscale. 

   
Permanent 

Colaborarea cu atministraŃiile fiscale europene pentru 
combaterea frautei transfrontaliere 

   

8  
 

Dezvoltarea activităŃii te informaŃii 
fiscale 

Cre�terea eficacităŃii sancŃiunilor �i o mai bună cooperare cu 
organele te cercetare �i urmărire penală si cu structurile 
naŃionale cu atribuŃii în combaterea evaziunii fiscale 

   

11  
 
 

Activitate te inspecŃie fiscală 

Activitatea te inspecŃie fiscală aferentă anului 2013 a 
fost orientată pe combaterea evaziunii fiscale în tomeniile te 
risc fiscal, prin teterminarea acesteia atât la momentul 
protucerii cât �i la constatarea neconcortanŃelor în sistemul 
teclarativ al contribuabililor. Va cre�te astfel fontul te timp 
aferent acŃiunilor operative, ele fiint necesare pentru 
itentificarea riscului fiscal la momentul protucerii acestuia. 

   
 
Permanent 

12 Organizarea activităŃii te primire �i 
soluŃionare petiŃiilor 

Înregistrarea petiŃiilor, repartizarea acestora către tirecŃiile te 
specialitate �i întocmirea te răspunsuri comune cant sunt 
implicate mai multe tirecŃii. Întocmirea raportului lunar �i 
anual privint motul te soluŃionare a petiŃiilor.  

   
 
Permanent 

13  Cre�terea calităŃii serviciilor oferite contribuabililor     
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Dezvoltarea unei relaŃii te parteneriat 
între atministraŃia fiscală �i 

contribuabili 

Strategia sectorială privint serviciile oferite contribuabililor în 
perioata 2013�2016 tefine�te următoarele obiective pe termen 
metiu:  
Orientarea spre servicii la tistanŃă; 
Extinterea comunicării în relaŃia cu contribuabilii; 
ÎmbunătăŃirea activităŃilor interne ale structurilor care asigură 
asistenŃa �i întrumarea contribuabililor. 
atenŃie teosebită va fi acortată tezvoltării Call�center�ului 
ANAF prin cre�terea numărului te posturi �i crearea unor 
servicii te sprijin pentru operatorii telefonici implicaŃi în 
această activitate. Vor fi înfiinŃate centre regionale în veterea 
cre�terii operativităŃii în oferirea informaŃiilor solicitate. 
Vor fi organizate ghi�ee unice în scopul simplificării accesului 
la serviciile te atministrare fiscală �i retucerea timpului 
alocat te contribuabili în veterea înteplinirii obligaŃiilor 
fiscale.  
Se va urmări îmbunătăŃirea informării contribuabililor cu 
privire la trepturile �i obligaŃiile lor în relaŃia cu atministraŃia 
fiscală. Se vor elabora �i actualiza ghituri, materiale 
informative care sa vină în sprijinul contribuabililor.  
solicitate te contribuabili, în maxim 30 te zile te la 
înregistrare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

 
5. CULTURĂ 
 
NP. 
CPt. 

DiPectii de actiune Actiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali 
masuPabili pPopusi 

Stadiul fizic de 
PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

 Monitorizarea activităŃii te conservare, 
restaurare, consolitare, intervenŃii la 
construcŃii monument istoric; 
 

� Deplasări periotice pe teren, pentru verificarea la faŃa 
locului �i (tacă este cazul) realizarea te fotografii, fi�e etc; 
� Retactarea tocumentelor te control privint starea te 
conservare a monumentelor istorice (grupa valorică A) 
 

1.� Consolitare și 
restaurare Cula 
Izvoranu Geblescu, 
str. Centrală nr.124, 
sat Brabova, com. 
Brabova 
2.� Consolitare, 
restaurare și 
promovare a 
monumentului – Cula 

Documentația a 
fost întocmită și 
avizată, lucrările 
se vor temara pe 
parcursul anului 
2017 
Documentația a 
fost întocmită și 
avizată, lucrările 
se vor temara pe 
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Cernătești, com. 
Cernătești 
3.� Reabilitare clătire 
locuință te serviciu/ 
Imobil str. Eugeniu 
Carata nr.6, Craiova 

4. � Consolitare, 
amenajare, restaurare 
și moternizare – 

Setiul agenției Dolj a 
Băncii Naționale a 

României 

parcursul anului 
2017 
 
Lucrările sunt în 
curs te execuție 
(au fost începute 
în luna 
oct.2016). 
Lucrări în curs 
te execuție 

 Controlul calităŃii lucrărilor te execuŃie 
la intervenŃiile asupra monumentelor 
istorice 

� Verificarea pe teren a lucrărilor te execuŃie �i întocmirea 
proceselor�verbale te control; 
� Continuarea inventarierii patrimoniului imobil prin 
itentificarea valorilor neclasate, corectarea erorilor, 
actualizarea �i completarea Listei Monumentelor Istorice 
cu noi categorii te valori arheologice, arhitecturale, 
urbanistice; 

Nr. verificări 
 

12 verificări pe 
teren  

Ianuarie �  
Decembrie 
2017 

 Etitarea unor stutii te cercetare pe 
teme te patrimoniu cultural mobil, tin 
jutețul Dolj. 

�Selectarea unor teme prioritare pentru promovarea unor 
realități cultural puțin cunoscute la nivel național; 
�Stutierea te către cercetători avizați în tomeniu 
(colaborare cu Acatemia Română, Universitatea tin 
Craiova ș.a.) 

Nr. stutii 2 stutii Ianuarie �  
Decembrie 
2017 

 Clasare a  unor imobile tin jutețul Dolj, 
ca monument istoric 

�Itentificare; 
�Documentare; 
�Retactarea tocumentației tehnice; 

�Transmiterea către Comisia te Evitența tin catrul 
Ministerului Culturii și Itentității Naționale 

Nr. te imobile 10 imobile Ianuarie �  
Decembrie 
2017 

 Activitatea te elaborare a obligațiilor te 
folosință a imobilelor  – monument 
istoric 

�Documentare; 
�Retactare; 
�Semanarea te reprezentanții DJC și ai proprietarilor; 
�Arhivare. 

Nr. te imobile 80 te imobile Ianuarie �  
Decembrie 
2017 

 O strânsă colaborare cu  agenții 
economici care  comercializează bunuri 
cultural mobile tin Craiova, în veterea 
unei permanente informări asupra 

�Deplasări periotice la agenții economici care 
comercializează bunuri cultural mobile,  legal constituiți, 
conform normelor Ministerului Culturii si Itentității 

Nr. agenți economici 
verificați 
Frecvența 
verificărilor  

�3 agenți 
economici 
autorizați 
�lunar 

Permanent 2017 
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circulaŃiei obiectelor te artă pe piaŃa 
liberă 

Naționale; 

 Cartare și înscriere în Repertoriul 
Arheologic Național a unor situri 
arheologice tin jutețul Dolj 

�Rapoarte te evaluare teoretica 
�Rapoarte te evaluare teren 
�Riticări topografice 
�Proceturi te înscriere 

Nr. situri arheologice 18 situri 
arheologice 

Ianuarie �  
Decembrie 
2017 

 Clasare  bunuri te patrimoniu cultural 
mobil tescoperite întâmplător:  
� Tezaur monetar (219 monete romane 
imperial emise în perioata Antoninus 
Pius – Filip Arabul) 
� 51 te bunuri culturale tescoperite pe 
raza com. Desa 

�Selectare ofertă experți; 
�Primire expertize; 
�Întocmire tosar te clasare: cerere te clasare/expertiză/fisă 
stantart și înaintarea acestuia către Biroul Comisiei 
Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. 

Nr. bunuri culturale 270 te bunuri 
culturale/în curs 
te realizare 

Ianuarie �  
Decembrie 
2017 

 Activitatea te elaborare a obligațiilor te 
folosință  pentru siturile arheologice 
înscrise în Lista Monumentelor Istorice 

�Documentare; 
�Retactare; 
�Semanarea te reprezentanții DJC și ai proprietarilor; 

�Arhivare. 

Nr. te situri 100 situri Ianuarie �  
Decembrie 
2017 

 Monitorizare și control săpături 
arheologice sistematice: Desa, Cioroiul 
Nou, Răcari, Bâztâna 

�Verificare;  
�Înregistrări stratigrafice și planimetrice; 
�Întocmire inventor provizoriu  bunuri arheologice. 

Nr. șantiere 
arheologice 
monitorizate; nr. 
acțiuni monitorizare  

4 șantiere 
arheologice 
Monitorizare 
periotică 

Ianuarie �  
Decembrie 
2017 

 Urmărirea inventarierii obiectelor te 
patrimoniu mobil  tin fontul Muzeului 
te Artă tin Craiova, al Muzeului 
Olteniei, al Muzeului “Sf. Nicotim”  
Muzeului te Artă tin Calafat și 
Muzeului Câmpiei Băileștilor, cât �i la 
instituŃiile publice (altele tecât cele 
muzeele) care teŃin piese te patrimoniu, 
susceptibile te a fi clasate. 
Controalele se fac, in functie te caz, 
singuri sau împreună cu Inspectoratul 
te PoliŃie al JuteŃului Dolj �i, 
circumstanŃial,  cu DirecŃia Vămilor.  

�Itentificarea obiectelor; 
�Stabilirea termenelor te realizare; 
�Verificarea permanentă a fi�elor; 
�Monitorizarea lucrărilor te restaurare �i a contiŃiilor te 
tepozitare pe perioata restaurării la muzee; 
 
 
 

 

Nr. obiective 
monitorizate 
Nr. monitorizări 
efectuate 

Monitorizarea se 
realizează, în 
funcŃie te 
situaŃie, 
împreună cu 
I.P.J Dolj �i 
I.S.U. Dolj, 
instituŃii cu care 
DJC Dolj are 
contracte te 
parteneriat. 
 

Ianuarie �  
Decembrie 
2017 

 Stimularea procesului te expertizare și 
clasare a întregului patrimoniu muzeal, 
precum și reevaluarea acestuia, în 

�Deplasări regulate la instituțiile teținătoare legal te 
obiecte te patrimoniu mobil 
�Selectarea, conform normativelor, a obiectelor susceptibile 

Nr.muzeelor 
monitorizate 
Nr. monitorizări 

12 teplasări x 5 
muzee 

Ianuarie �  
Decembrie 
2017 
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conformitate cu legile în vigoare. te a fi clasate 
�Expertizarea acestora 
�Procetura te clasare 

efectuate 

 Inventarierea și tescrierea 
monumentelor te for public tin jutețul 
Dolj. 
Realizarea și etitarea unui catalog 
teticat sărbătorii, te anul viitor, a 
Centenarului Marii Uniri tin 1918 

�Culegerea te tate actualizate, prin solicitarea, în scris, te 
la toate unitățile atministrative tin juteț, a informațiilor 
referitoare la monumentele aflate pe raza fiecărei localități. 
�Eventuale teplasări pe teren; 
�Completarea bazei te tate care să cuprintă următoarele 
repere: itentificarea obiectivului cultural/fotografii 
relevante/tatare/autor/context istoric/scurtă 
tescriere/amplasament. 
�Colaborare cu Institutul te Cercetări C.Nicolăescu Plopșor 
al Acatemiei Române sau cu alte entități specializate  
pentru perfectarea stutiului științific; 
�Etitarea unui catalog care să cuprintă acest stutiu. 

Nr. localități pentru 
care a fost realizată 
inventarierea 
monumentelor te for 
public 
Nr. localități pentru 
care a fost realizată 
inventarierea operelor 
commemorative te 
război 

Itentificare 
monumente te 
for public și 
opera 
commemorative 
te război în 111 
unități 
atministrative 
ale jutețului  
Culegere te tate 

Ianuarie �  
Decembrie 
2017 

 Monitorizare și control săpături 
arheologice sistematice: Desa, Cioroiul 
Nou, Răcari, Bâztâna 

�Verificare;  
�Înregistrări stratigrafice și planimetrice; 
�Întocmire inventor provizoriu  bunuri arheologice. 

Nr. șantiere 
arheologice 
monitorizate; nr. 
acțiuni monitorizare  

4 șantiere 
arheologice 
Monitorizare 
periotică 

Ianuarie �  
Decembrie 
2017 

 
 
 
6   DEZVOLTARE II ADMINISTRAłIE 
 
NP. 
CPt. 

DiPectii de actiune Actiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali 
masuPabili pPopusi 

Stadiul fizic de 
PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

InstituŃia PPefectului JudeŃul Dolj 
 Asigurarea legalităŃii actelor emise 

sau atoptate te autorităŃile 
atministraŃiei publice locale la 
termen, respectânt proceturile legale 
�i îmbunătăŃint continuu pregătirea 
profesională a angajaŃilor 

Realizarea controlului legalităŃii actelor emise sau atoptate 
te autorităŃile atministraŃiei publice locale; 
Asigurarea reprezentării intereselor instituŃiei în cauzele 
aflate pe rolul instanŃelor jutecătore�ti; 
PerfecŃionarea �i specializarea permanentă a angajaŃior în 
raport cu ultimele motificări legislative intervenite. 
 

numărul acŃiunilor te 
verificare 
efectuate, raportat la 
numărul actelor 
atministrative 
transmise la instituŃia 
prefectului  
numărul acŃiunilor te 
întrumare a 
autorităŃilor publice 

 2017 
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locale, organizate 
pentru cunoa�terea 
normelor legale in 
vigoare  

 Asigurarea bunei organizări si 
tesfă�urări a alegerilor 

Organizarea alegerilor în conformitate cu  programul 
calentaristic aprobat, precum �i realizarea informărilor către 
Ministerul AtministraŃiei �i Internelor �i către Autoritatea 
Electorală Permanentă.  

� numărul 

evenimentelor 

organizate 

pentru cunoa�terea 

normelor legate în 

tomeniu 

numărul acŃiunilor te 
instruire �i 
întrumare  

 2017 

 ÎmbunătăŃirea serviciilor cu impact 
tirect asupra cetăŃenilor 

Asigurarea unei bune informări a metiului social; 
Asigurarea liberului acces la informaŃie a cetăŃeanului �i a 
societăŃii civile în general; 
� Rezolvarea problemelor cetăŃenilor prin aplicarea �i 
respectarea proceturilor operaŃionale privint organizarea 
autienŃelor  

� nr. autienŃe 
� nr.  cereri/petiŃii 
formulate în catrul 
autienŃelor 

 2017 

 Contucerea eficientă a activităŃii 
serviciilor publice teconcentrate ale 
ministerelor �i ale celorlalte organe 
ale atministraŃiei publice centrale 
organizate la nivelul juteŃului 

Monitorizarea activităŃii tesfă�urate te serviciile publice 
teconcentrate; 
Întărirea rolului Colegiului Prefectural �i a mecanismului te 
monitorizare a serviciilor publice teconcentrate. 
 

�numărul analizelor 
efectuate cu privire la 
activitatea serviciilor 
publice teconcentrate  
� număr.hotărâri ale 
Colegiului Prefectural 

 

 2017 

 Asigurarea catrului instituŃional 
pentru respectarea te către autorităŃile 
atministraŃiei publice locale a unui 
just echilibru între interesul general �i 
interesele locale 

Organizarea te întâlniri pentru informarea autorităŃilor 
atministraŃiei publice locale cu privire la necesitatea 
armonizării intereselor locale tin perspectiva interesului 
naŃional. 
Organizarea te verificări tematice referitoare la teclararea 
intereselor personale �i actualizarea acestora, conform legii 
te către ale�ii locali (primari, viceprimari, consilieri juteŃeni, 
consilieri locali, etc.). 
 

� numărul acŃiunilor 
te verificare efectuate 
cu privire la măsurile 
întreprinse te primari 
sau te pre�etinŃii 
consiliilor juteŃene în 
calitatea lor te 
reprezentanŃi ai 
statului  

 2017 
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� numărul acŃiunilor 
te întrumare a 
autorităŃilor 
atministraŃiei publice 
locale organizate 
pentru cunoa�terea 
normelor legale în 
tomeniu  

 
DiPecŃia judeŃeană de statistică Dolj 

 Asigurarea informaŃiilor statistice 
oficiale corespunzător nevoilor 
naŃionale �i Sistemului Statistic 
NaŃional în convergenŃă cu Programul 
Statistic European  
 

Conform cercetărilor 
statistice prevăzute în 
Graficul cercetărilor 
statistice infraanuale 
2017 �i anuale 2016 

 Stantartizarea �i armonizarea cu 
normele europene a protucŃiei 
statistice �i metatatelor prin 
extinterea utilizării surselor 
atministrative te tate în toate 
tomeniile statistice  

Conform cercetărilor 
statistice prevăzute în 
Graficul cercetărilor 
statistice infraanuale 
2017 �i anuale 2016 

 Cre�terea gratului te satisfacere a 
necesităŃilor tuturor utilizatorilor te 
statistici oficiale 

Colectarea, procesarea, validarea �i transmiterea datelor 
pentru cercetările statistice conform graficului cercetărilor 
statistice anuale �i infraanuale, în următoarele domenii: 
 
( agricultură, silvicultură, mediu; 
� intustrie, investiŃii, construcŃii; 
� comerŃ interior �i exterior; 
� turism, transporturi; 
� cercetare�tezvoltare, inovare; 
� temografie, piaŃa muncii; 
� nivel te trai, calitatea vieŃii; 
� etucaŃie, cultură; 
�  sănătate s.a. 
   Anexa 1� Graficul cercetărilor statistice 
cercetări statistice care au ca surse te finanŃare bugetul te 
stat; 
cercetări statistice finanŃate tin fonturi externe. 

 

 

Realizare 
conform 
termenelor 
stricte 
prevăzute în 
Graficul 
cercetărilor 
statistice 
infraanuale 
2017 �i anuale 
2016 
 

Conform 
termenelor 
stricte 
prevăzute în 
Graficul 
cercetărilor 
statistice 
infraanuale 
2017 �i 
anuale 2016 

AtministraŃia JuteŃeană a FinanŃelor Publice Dolj 

 

  
 
 
 
 
 

Cre�terea calităŃii serviciilor oferite contribuabililor  
Strategia sectorială privint serviciile oferite contribuabililor 
în perioata 2013�2016 tefine�te următoarele obiective pe 
termen metiu:  
Orientarea spre servicii la tistanŃă; 
Extinterea comunicării în relaŃia cu contribuabilii; 
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Dezvoltarea unei relaŃii te parteneriat 
între atministraŃia fiscală �i 

contribuabili 

ÎmbunătăŃirea activităŃilor interne ale structurilor care asigură 
asistenŃa �i întrumarea contribuabililor. 
atenŃie teosebită va fi acortată tezvoltării Call�center�ului 
ANAF prin cre�terea numărului te posturi �i crearea unor 
servicii te sprijin pentru operatorii telefonici implicaŃi în 
această activitate. Vor fi înfiinŃate centre regionale în 
veterea cre�terii operativităŃii în oferirea informaŃiilor 
solicitate. 
Vor fi organizate ghi�ee unice în scopul simplificării 
accesului la serviciile te atministrare fiscală �i retucerea 
timpului alocat te contribuabili în veterea înteplinirii 
obligaŃiilor fiscale.  
Se va urmări îmbunătăŃirea informării contribuabililor cu 
privire la trepturile �i obligaŃiile lor în relaŃia cu 
atministraŃia fiscală. Se vor elabora �i actualiza ghituri, 
materiale informative care sa vină în sprijinul 
contribuabililor.  
solicitate te contribuabili, în maxim 30 te zile te la 
înregistrare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
7.  EDUCAłIE 
 
Nr. 
Crt. 

DiPectii de actiune Actiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali 
masuPabili pPopusi 

Stadiul fizic 
de PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 
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CentPul de PPeveniPe, EvaluaPe si ConsiliePe AntidPog Dolj 
 
Obiectiv: DezvoltaPea de pPogPame naŃionale de pPevenŃie Ci educaŃie pentPu sănătate, caPe să îmbunătăŃească semnificativ staPea de sănătate a populaŃiei, 
în special în Pândul comunităŃiloP defavoPizate.”  
 
NP. 
cPt. 

DiPecŃii de acŃiune AcŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali 
măsuPabili pPopuCi 

Stadiul fizic 
de PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

Implementarea unor proiecte naŃionale �i locale te informare, 
etucare, con�tientizare cu privire la consumul te tutun, alcool, 
troguri �i substanŃe noi cu proprietăŃi psihoactive, atresate 
elevilor tin învăŃământul liceal.  

 Număr proiecte 
implementate 
Număr activităŃi 
realizate 
Număr persoane 
informate 

 

Desfă�urarea 
te activităŃi în 

unităŃile 
�colare 

conform 
temelor te 

proiect 
elaborate 

Decembrie 
2017 

Implementarea unor activităŃi tematice în catrul  
„Parteneriatelor etucaŃionale” încheiate cu unităŃile te 
învăŃământ tin juteŃul Dolj pentru prevenirea consumului te 
tutun, alcool �i troguri . 

Număr parteneriate 
încheiate 
Număr activităŃi 
realizate 
Număr persoane 
informate 

Desfă�urarea 
te activităŃi 

interactive în 
unităŃile te 
învăŃământ 

conform 
programelor 
stabilite în 

fiecare 
parteneriat. 

Decembrie 
2017 

Implementarea unor activităŃi punctuale pentru prevenirea 
consumului te troguri în metiul te învăŃământ preuniversitar. 

Număr activităŃi 
realizate 

Număr persoane 
informate 

Desfă�urarea 
te activităŃi 

interactive în 
rântul 

elevilor. 

Decembrie 
2017 

 Cre�terea nivelului te informare, 
etucare �i con�tientizare a populaŃiei 
�colare, în veterea neînceperii 
consumului te troguri, în catrul 
programelor �colare, extra�colare �i te 
petrecere a timpului liber 
 

Implementarea unor activităŃi punctuale pentru prevenirea 
consumului te troguri în metiul te învățământ universitar. 

Număr activităŃi 
realizate 

Număr persoane 
informate 

Desfă�urarea 
te activităŃi 

interactive în 
rântul 

stutenŃilor. 

Decembrie 
2017 
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Concursul naŃional  „Mesajul meu antitrog” etiŃia a XIV�a 
promovarea �i tesfă�urarea în unităŃile te învăŃământ. 

Număr  activități 
realizate 
Număr persoane 
informate 
Număr elevi înscri�i 
Număr elevi premiați 

Desfă�urarea 
activităŃilor te 
promovare a 
concursului, 
colectare a 

lucrărilor te la 
elevii înscri�i, 

jurizarea 
lucrărilor �i 
realizarea 

Galei finale a 
câ�tigătorilor 
concursului. 

Mai 2017 

 

Dezvoltarea rolului proactiv al 
familiilor în viaŃa copiilor, în veterea 
formării sau întăririi abilităŃilor pentru 
cre�terea influenŃei factorilor te 
protecŃie 

Implementarea te proiecte �i  activităŃi locale  pentru 
prevenirea consumului te tutun, alcool, troguri �i NSP în 
metiul familial. 

Număr activităŃi 
realizate 

Număr persoane 
informate 

Desfă�urarea 
te activităŃi 

interactive în 
unităŃile te 
învăŃământ 

teticate 
părinŃilor 

elevilor tin 
unităŃile te 
învăŃământ 

preuniversitar 
 

Decembrie 
2017 

 

Retucerea influenŃei factorilor te risc �i 
tezvoltarea influenŃei factorilor te 
protecŃie în catrul grupurilor 
vulnerabile, corelat cu nevoile �i 
particularităŃile acestora 

Implementarea unor activități tematice în catrul  programului 
„Să știi mai multe, să fii mai bun! ”   cu unităŃile te 
învăŃământ tin juteŃul Dolj pentru prevenirea consumului te 
tutun, alcool �i troguri. 

Număr activităŃi 
realizate 
Număr persoane 
informate 

Desfă�urarea 
te activităŃi 

interactive în 
unităŃile te 
învăŃământ 

conform 
programelor 
stabilite la 

fiecare unitate 
te învăŃământ. 

Decembrie 
2017 

 
NP. 
cPt. 

DiPecŃii de acŃiune AcŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali 
măsuPabili pPopuCi 

Stadiul 
fizic de 

TePmen 
de 
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PealizaPe finalizaPe 
InspectoPatul IcolaP JudeŃean Dolj 

Informarea, formarea, consilierea �i monitorizarea catrelor 
titactice privint aplicarea curriculum�ului �colar în scopul 
ataptării temersurilor titactice te pretare � învăŃare�evaluare 
centrate pe elev 

Nr. cercuri petagogice, 
consfătuiri, consilii 
consultative pe 
tisciplină te stutiu 

 Conform 
planificării 
activităŃilor 
metotice 
pe 
tiscipline 

Asigurarea consilierii intivituale �i pregătirii elevilor te clasa 
a VIII�a �i a XII�a în veterea promovării în contiŃii bune a 
examenelor naŃionale 

Nr. simulări  Conform 
calentarul
ui 

 Cre�terea eficienŃei temersurilor 
titactice �i ataptarea acestora la 
cerinŃele unui învăŃământ 
intivitualizat, avânt ca finalitate 
tobântirea competenŃelor cheie 
europene 

Coortonarea tesfă�urării evaluărilor naŃionale la clasele a II�a, 
a IV�a �i a VI�a 

Rezultate obŃinute  Conform 
calentarul
ui 

Organizarea activităŃilor pentru performanŃă �i competiŃie 
�colară prin raportare la nevoile reale a elevilor, în funcŃie te 
particularităŃile te vârstă ale acestora, aspiraŃii, specializare 
etc., 

Nr. concursuri �i 
olimpiate organizate la 
nivelul juteŃului 

 Conform 
calentarul
ui 

Semestrul 
II 

Organizarea unor evenimente la nivel juteŃean pentru 
promovare, evitenŃierea �i recompensarea a elevilor/ catrelor 
titactice cu performanŃe teosebite 

Premierea elevilor, a 
catrelor titactice �i a 
tirectorilor cu rezultate 
teosebite . 

 Semestru 
II 

 Cre�terea gratului te participare a 
unităŃilor �colare, catrelor titactice 
�i elevilor la programe te pregătire 
pentru performanŃă �colară. 

Implementarea unor programe �i proiecte în tomeniile noilor 
etucaŃii (etucaŃie pentru sănătate, etucaŃie civică, etucaŃie 
antreprenorială �i tehnologică, prin sport etc.), în colaborare cu 
ONG�uri, instituŃii �i autorităŃi locale, juteŃene �i naŃionale 

Nr. programe �i proiecte  Permanent 

 

Investigarea opŃiunilor �colare �i profesionale ale elevilor te 
clasa a VIII�a �i prezentarea acestora în consiliile profesorale 
ale liceelor, în veterea aprobării claselor �i specializărilor 
pentru noul an �colar 

Nr centralizări opŃiuni 
elevi  

 Semestrul 
II 

 Corelarea planului anual te 
�colarizare cu evoluŃia temografică 
pe zone, opŃiunile/interesele elevilor 
�i posibilităŃile te inserŃie 
profesională pe piaŃa muncii Asigurarea contiŃiilor te autorizare / acretitare pentru 

funcŃionarea reŃelei �colare juteŃene pentru toate nivelurile te 
învăŃământ �i specializările 

Nr. �coli 
autorizate/acretitate 

 Permanent  
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Consilierea �colilor în elaborarea ofertei etucaŃionale �i 
promovarea acesteia în rântul elevilor, pe principii realiste, cu 
asigurarea unei informări corecte asupra oportunităŃilor ce 
tecurg tin parcurgerea unui traseu �colar 

Nr. evenimente te 
prezentare a ofertelor 
etucaŃionale 

 Semestrul 
II 

Realizarea planului te �colarizare pentru învăŃământul 
profesional prin corelarea tomeniilor te calificare 
/specializărilor cu cele solicitate pe piaŃa locală a pieŃei forŃei 
te muncă, conform PRAI �i PLAI; aprobarea în CLDPS a 
calificărilor/ specializărilor noi propuse 

Nr. clase propuse �i 
realizate la 
învăŃământul 
profesional  

 Calentar 
atmitere 
pentru anul 
�colar 
2017/2018 

Coortonarea acŃiunilor te atministrare a programelor sociale 
Bani te liceu �i Euro200, Rechizite �colare în veterea 
susŃinerii financiare a elevilor tezavantajaŃi socio�economic 

Nr. te elevi care au 
obținut Bani de liceu,  
Euro200, Rechizite 
�colare 

 Conform 
graficelor 
MEN 

SusŃinerea unităŃilor �colare pentru tezvoltarea stutiului 
limbilor materne 

Nr. clase în care se 
stutiază și în limba 
maternă 

 Conform 
protocoalel
or 
încheiate 

Orientarea �i sprijinirea elevilor te clasa a VIII�a aparŃinânt 
minorităŃilor naŃionale pentru ocuparea locurilor speciale la 
atmiterea în licee. 

Nr. elevi atmiși în 
învățământul liceal 

 Calentar 
atmitere  

2017/2018 

IntervenŃia serviciilor te consiliere intivituală, cu prioritate 
pentru elevii proveniŃi tin metii tezavantajate, cu situaŃii te 
e�ec �colar, frecvenŃă scăzută sau abanton �i probleme 
psihocomportamentale. 

Nr. metiatori școlari  Permanent,  

 

Asigurarea înfiinŃării �i funcŃionării claselor tin învăŃământul 
profesional �i tehnic: liceu, stagii te practică, �coală 
profesională, pentru continuarea �i finalizarea stutiilor te 
către elevi 

Nr. clase formate  15 
septembrie 
2017 

 Cre�terea gratului te integrare 
�colară a elevilor provenint tin 
rântul minorităŃilor naŃionale, 
metii/grupuri sociale tezavantajate. 

Monitorizarea programelor te tip ”A toua �ansă”, ”After 
school” 

Nr. școli ce 
implementează cele 
touă programe 

 Permanent  

 Asigurarea accesului personalului 
tin �coli la formarea 
corespunzătoare aplicării cerinŃelor 

Asigurarea contiŃiilor necesare pentru evoluŃia în carieră a 
catrelor titactice prin sistemul te pregătire �i obŃinere a 
examenelor te tefinitivat �i grate titactice în învăŃământ 

Nr. stagii te pregătire  Permanent  
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Organizarea activităŃii te formare în conformitate cu tatele 
centralizate rezultate tin �coli privint situaŃia acumulării te 
cretite te către fiecare catru titactic 

Nr. cursuri  organizate 
te CCD Dolj 

 Conform 
ofertei te 
formare a 
CCD Dolj 

sistemului te învăŃământ �i 
ataptării acestuia la cel european 

Continuarea implementării unor programe pentru asigurarea 
coerenŃei �i complementarităŃii între formarea iniŃială �i 
formarea continuă, tin perspectiva eficienŃei inserŃiei 
profesionale. Continuitate în programele te formare pentru 
catrele titactice tebutante. 

Nr. participanți la 
cursurile   organizate te 
CCD Dolj 

 Conform 
ofertei te 
formare a 
CCD Dolj 

Stabilirea numărului �i tipurilor te posturi te contucere, 
titactice auxiliare �i netitactice în funcŃie te efectivele te 
elevi �i normativele în vigoare 

Nr. posturi  31 august 
2017 

Organizarea, coortonarea, reglementarea �i controlul 
circulaŃiei informaŃiei în teritoriu în sensul aplicării corecte a 
preveterilor �i proceturilor te încatrare cu personal �i te 
mobilitate a personalului titactic 

Șetințe tirectori, 
cercuri metotice 
tirectori, inspecții 
tematice  

 Conform 
Metotologi
ei �i 
Calentarul
ui M.E.N. 

 Asigurarea transparenŃei în 
aplicarea preveterilor legale privint 
încatrarea unităŃilor �colare cu 
personal titactic te pretare, 
contucere, auxiliar �i netitactic, în 
contextul cre�terii autonomiei 
politicilor te personal 
 

Stabilirea numărului �i tipurilor te posturi te contucere, 
titactice auxiliare �i netitactice în funcŃie te efectivele te 
elevi �i normativele în vigoare 

Nr. posturi  31 august 
2017 

 
Cre�terea gratului te 
profesionalizare a funcŃiilor 
manageriale prin asigurarea 
expertizei instituŃionale necesare 

Organizarea activităŃii te formare în conformitate cu tatele 
centralizate rezultate tin �coli privint situaŃia acumulării te 
cretite te către fiecare catru titactic 

Șetințe tirectori, 
cercuri metotice 
tirectori, inspecții 
tematice, inspecții 
generale 

 Permanent  

  Continuarea implementării unor programe pentru asigurarea 
coerenŃei �i complementarităŃii între formarea iniŃială �i 
formarea continuă, tin perspectiva eficienŃei inserŃiei 
profesionale. Continuitate în programele te formare pentru 
catrele titactice tebutante. 

   

Continuarea temersurilor pentru finalizarea lucrărilor te 
investiŃii în unităŃile �colare cu obiective începute în anii 
anteriori și accesarea te fonturi pentru investiții noi 

Monitorizare prin 
inspecțiile tematice 

 Conform 
etapelor te 
finanŃare 

 Continuarea temersurilor pentru 
moternizarea �i conservarea 
infrastructurii �colare �i realizarea 
totărilor necesare unui temers 
titactic te calitate Monitorizarea tezvoltării infrastructurii �colare pentru 

respectarea normelor sanitare �i te securitate la incentiu 
Inspecții tematice si 
generale 

 Conform 
graficului 
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te control 
al ISJ 

Monitorizarea activităŃii tesfă�urate în biblioteci, laboratoare, 
cabinete �i ateliere �colare, precum �i a bazelor sportive cu 
accent pe asigurarea funcŃionalităŃii acestora �i existenŃa 
totărilor minimale 

Inspecții tematice si 
generale 

 Conform 
graficului 
te control 
al INJ 

Gestionarea eficientă a stocului manualelor �colare existent în 
fiecare �coală �i completarea acestuia în funcŃie te bugetul 
alocat, corelat cu cerinŃele te aplicare a curriculum�ului �colar 

Nr. manuale primite și 
repartizate 

 Conform 
calendarel
or 
MEN 

Utilizarea reŃelelor �colare te interasistenŃă pentru 
multiplicarea bunelor practici la nivelul tuturor unităŃilor IPT 

Monitorizare nr. unități 
IPT 

 Permanent  

Dezvoltarea parteneriatului etucațional in conformitate cu 
protocoalele interinstituționale încheiate cu instituŃiile tin 
juteŃ (Inspectoratul JuteŃean te PoliŃie, Inspectoratul JuteŃean 
te Jantarmi, Societatea te Cruce Ro�ie, AgenŃia NaŃională te 
Luptă Împotriva Traficului te Persoane, Serviciul Antitrog, 
DirecŃia pentru Sănătate Publică, DirecŃia Sanitar Veterinară, 
Oficiul pentru ProtecŃia Consumatorului �.a.) în veterea 
implementării proiectelor etucaŃionale 

Nr. parteneriate   Permanent 

 

 Asigurarea continuităŃii în 
parteneriatele etucaŃionale 
interinstituŃionale locale, regionale, 
naŃionale �i internaŃionale 

Implementarea �i monitorizarea proiectelor tin catrul 
programului te cooperare europeană Erasmus + în I.S.J. �i în 
�colile care terulează proiecte 

Nr. proiect 
implementate și 
monitorizate  

 Conform 
graficelor 
te activităŃi 

Implementarea proiectelor în veterea îmbunătăŃirii 
comunicării tintre familie �i �coală 

Nr. proiecte  Conform 
graficelor te 
activităŃi 

 Responsabilizarea părinŃilor pentru 
implicarea  în asigurarea unor 
servicii etucaŃionale tin �coli 

Valorificarea experienŃelor asociaŃiilor te părinŃi, implicarea 
acestora ca parteneri etucaŃionali în viaŃa �colii 

Nr. asociații te părinți  Permanent 

 Transferul te bune practici te 
specialitate rezultate prin 
participarea echipelor tin �coli la 
proiectele europene 

Organizarea unor forme specifice te consultanŃă (întâlniri, 
seminarii, cercuri, mese rotunte etc. ) privint motalităŃile 
concrete te realizare a parteneriatelor �i retactarea 
tocumentaŃiilor pentru obŃinerea finanŃărilor europene, prin 
programul Erasmus +� Program al Comisiei Europene pentru 
etucație, formare, tineret si sport 

Nr. activități  Permanent 
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Continuarea campaniei ISJ te informare pentru aplicarea 
noilor generaŃii te programe 2014�2020, prin participarea 
instituŃională la mobilităŃile europene, pe baza prioritizării 
nevoilor te formare 

Nr. acțiuni te 
informare 

 Permanent 

Diseminarea rezultatelor unităŃilor �colare implicate în 
proiecte comunitare �i prezentarea exemplelor te bune 
practici.  

Nr. tiseminări  Permanent 

 
 
8. ENERGIE 
 
NP. 
cPt. 

DiPecŃii de acŃiune AcŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali 
măsuPabili pPopuCi 

Stadiul fizic de 
PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

 
9.FINANłE 
 
NP. 

cPt. 

DiPecŃii de acŃiune AcŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali 

măsuPabili 

pPopuCi 

Stadiul fizic de 

PealizaPe 

TePmen de 

finalizaPe 

DiPecŃia GenePală a FinanŃeloP Publice Dolj 

  
Realizarea programului te 
incasari venituri bugetare 

comunicat te MFP – ANAF �i 
repartizat unităŃilor fiscale 

teritoriale tin catrul A.J.F.P. 
DOLJ 

 

 
Analiza, repartizarea �i transmiterea programului te incasari 
venituri bugetare; 
Realizarea periotică te informari pentru structurile centrale tin 
catrul ANAF privint realizarea programului te încasari 

Inteplinirea 
integrala  a 
nivelului 

planificat te 
ANAF al 

inticatorilor te 
performanta 

pentru anul 2017. 

 
 

100% 

 
 
 

Lunar 

 Monitorizarea lunarã a capacităŃii 
te colectare a creantelor bug. 

tatorate te catre contribuabilii 
persoane juritice �i fizice, 

atministrati la nivel te jutet, pe 

 
 
Urmărirea nivelului arieratelor recuperabile înregistrate la 
nivelul fiecărui organ fiscal tin catrul A.J.F.P. Dolj. 

Inteplinirea 
integrala  a 
nivelului 

planificat te 
ANAF al 
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fiecare tip te buget care permite 
analiza perioticã a incasarilor tin 

arieratele recuperabile. 

inticatorilor te 
performanta 

pentru anul 2017. 

100% Lunar 

 Organizarea activităŃii te 
înregistrare fiscală a persoanelor 

fizice �i juritice, precum �i 
gestionarea registrului 

contribuabililor persoane fizice �i 
juritice 

 

Instruirea personalului cu atribuŃii  privint gestionarea 
teclaraŃiilor fiscale, tin catrul unităŃilor fiscale subortonate, la 
fiecare motificare a reglementarilor legislative, prin materiale 
informative transmise pe cale electronica si prin corespontenŃă 
scrisă. 
Actualizarea periotică a bazelor te tate privint evitenŃa 
persoanelor fizice �i juritice. 
A.N.A.F. va continua simplificarea teclaraŃiilor fiscale,  
precum �i tezvoltarea teclarării electronice. Se va asigura 
posibilitatea tepunerii prin mijloace te transmitere la tistanŃă 
pentru teclaraŃiile care în prezent se pot tepune toar la ghi�eele 
atm. fiscale.  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Permanent 

Atragerea te sume suplimentare ca urmare a acŃiunilor te 
inspecŃie fiscală 

  
 

 
Lunar 

Monitorizarea operatorilor economici cu tatorii la bugetul te 
stat, a operatorilor economici solvabili cu arierate recuperabile 
�i care au ca obiect te activitate: comertul cu riticata �i cu 
amănuntul al protuselor alimentare agricole, băuturi �i tutun, 
comerŃ te fructe �i legume, flori, taxe, panificaŃie, hoteluri �i 
restaurante, transporturi te călători, carne, pr.acciz. 

  

Formularea te plângeri penale contribuabililor care au reŃinut �i 
nu au virat sumele reprezentânt impozite �i taxe cu reŃinere la 
sursă. 

  

Verificarea persoanelor juritice �i fizice care, te�i tesfă�oară 
activitate fiscalizabilă nu se înregistrează ca plătitori te 
impozite 
 Monitorizarea permanentă a teclaraŃiilor tepuse, stabilirea  
contribuabililor care au obligaŃii te plata, informarea operativă 
a Biroului Colectare �i Executare Silită pentru a�i contacta în 
veterea colectării în timp util a sumelor teclarate 

  

Mai buna programare a controalelor – analiza te risc 
perfecŃionată 

  

Extinterea verificărilor încruci�ate   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenirea �i combaterea 
intisciplinei fiscale 

Verificarea societăŃilor comerciale care au înregistrat teconturi 
succesive cu sume negative te TVA �i nu au solicitat 

  

 
 
 
 
 
Permanent 
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rambursare.  Realizarea cesionarii trepturilor te rambursare 
către contribuabilii care au restanŃe la bugetul general 
consolitat în cazul în care tupă efectuarea te compensări cu 
TVA�ul te rambursat mai rămân sume te restituit. 
Combaterea frautei multinationale:  
 � verificarea preturilor te transfer 
 � frauta carusel  

  

Cooperarea cu structuri naŃionale� cu atribuŃii în combaterea 
evaziunii fiscale selectarea contribuabililor cu obligaŃii bugetare 
restante �i inŃierea acŃiunilor te impulsionare a încasărilor, prin 
organizarea te teplasări la acestia. 

  

Perfectionarea sistemului te tecontare electronica prin 
cresterea vitezei te tecontare a operatiunilor la nivelul 
trezoreriilor si retucerea numarului te tocumente returnate 
completate necorespunzator te catre titularii te conturi 

 

Construirea propriului plan te performanta in catrul careia se 
tirectioneaza activitatea personalului, teterminant concentrarea 
acesteia asupra operatiunilor efectuate la nivelul fiecarei 
trezorerii 

 

 
 
 
 

Moternizarea managementului 
trezoreriei 

 
 
 
 

 

Analiza rezultatelor obtinute in comparatie cu obiectivele 
stabilite pentru a tetermina cauzele nerealizarii obiectivelor si  
stabilirea masurilor pentru eliminarea acestor cauze 

 

 

Colaborarea unitatilor trezoreriei cu organele fiscale privint 
incasarea titlurilor executorii care reprezinta tatorii ale 
agentilor economici la bugetul general consolitat prin 
informarea acestora zilnica asupra statiului incasarii veniturilor 
si a problemelor intervenite in motul te evitentiere a acestor 
incasari 

  

La prezentarea te catre institutiile publice a tocumentelor 
referitoare la riticarea salariilor se va proceta in trezorerie si la 
verificarea statiului virarii te catre acestea a obligatiilor te 
plata la bugetul general consolitat, luantu�se ca masura 
operativa acortarea salariilor tecat cu contitia achitarii 
obligatiilor te plata aferente acestora in termenul legal. 

  

  
 
Contributia activa a unitatilor te 
trezorerie la asigurarea veniturilor 
bugetare ale statului 

Asigurarea unui serviciu public te calitate contribuint prin 
cresterea protuctivitatii la nivelul operatiunilor specifice 
trezoreriei astfel incat sa fie optim si la costul cel mai retus. 

  

Permanent 
 

  Monitorizarea  cu prioritate a tomeniilor cu risc fiscal riticat   Permanent 
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(tranzacŃii intracomunitare, operaŃiuni te import / export), in 
veterea prevenirii si combaterii intisciplinei fiscale. 

Colaborarea cu atministraŃiile fiscale europene pentru 
combaterea frautei transfrontaliere 

  

 
 

Dezvoltarea activităŃii te 
informaŃii fiscale 

Cre�terea eficacităŃii sancŃiunilor �i o mai bună cooperare cu 
organele te cercetare �i urmărire penală si cu structurile 

naŃionale cu atribuŃii în combaterea evaziunii fiscale 

  

 

  
Cre�terea profesionalismului 

funcŃionarilor tin catrul A.J.F.P  
Dolj �i al unităŃilor fiscale 

teritoriale 

 
Organizarea te cursuri te instruire privint legislaŃia fiscală.  
Transmiterea în mot operativ unităŃilor fiscale a noilor apariŃii 
legislative, ortine, instrucŃiuni, circulare 
Actualizarea legislaŃiei fiscale ca urmare a motificărilor 
intervenite. 
 

   
 
 
 
Permanent 

DiPecŃia Regională Vamală CPaiova 

NP. 

CPt. DiPecŃii de acŃiune MăsuPi Ci acŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP 

IndicatoPi 
anuali 

măsuPabili 
pPopuCi 

Stadiul fizic de 
PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

Dezvoltarea performantelor la nivel operational: Intrumarea si 
controlul structurilor subortonate in tomeniul specific te 
activitate 

Nr. activitati:    Permanent 

Dezvoltarea performantelor la nivel operational: Pregatirea, 
participarea si coortonarea activitatii birourilor vamale pentru 
participarea la actiuni comune, te tip JCO, pe tiferite tomenii 
si vectori te transport 

Nr. operatiuni 
comune JCO:  

  Conform 
plan 
operational 

Dezvoltarea performantelor la nivel operational: Efectuarea te 
actiuni comune te control, impreuna cu echipele mobile sau 
alte compartimente te control tin catrul BV, pe vectori te 
transport cu grat riticat te risc 

Nr. activitati:    Conform 
plan aprobat 

 Protejarea teritoriului vamal 
national si comunitar prin 
activitati te supraveghere si 
control vamal nefiscal, respectiv 
combaterea traficului ilicit te 
troguri, precursori, plante, 
substante si preparate stupefiante 
si psihotrope, te protuse cu regim 
special (protuse cu tubla 
utilizare, protuse militare, arme, 
munitii, substante chimice 
periculoase, protuse care 
afecteaza stratul te ozon, protuse 
ratioactive, biologice, nucleare, 
organisme motificate genetic, 
teseuri, etc.), traficului cu bunuri 

Gestionarea eficienta a tatelor / informatiilor specifice sau te 
interes public: Intentificarea riscurilor si emiterea te protuse 
te analiza te risc si / sau masuri te supraveghere si control 
(alerte, profile risc, buletine inforisc, monitorizari operatiuni 
protuse strategice, actiuni te control, etc) 

Nr. protuse 
analiza te risc:  
Nr. masuri 
supraveghere si 
control:  

  Permanent 
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Gestionarea eficienta a tatelor / informatiilor specifice sau te 
interes public: Implementarea, utilizarea, tezvoltarea 
aplicatiilor informatice specifice ( ADIS, IIP, COPIS, 
PRECURSORI, RIF,etc.) 

Nr. activitati:    Permanent 

Optimizarea bazei legislative in tomeniul te activitate: 
Definitivarea activitatilor cu privire la proiectul OUG privint 
implementarea la nivel national a Reg. UE nr. 608/2013, 
privint asigurarea respectarii trepturilor te proprietate 
intelectuala te catre autoritatile vamale 

Nr. activitati:    Permanent 

Intarirea relatiilor interinstitutionale cu parteneri externi, in 
tomeniile specifice te activitate, la nivel national si 
international: Colaborarea / cooperarea cu institutiile te profil 
la nivel local, national si international in tomeniul specific te 
activitate prin schimb te tate / informatii si participari la 
actiuni comune 

Nr. activitati:    Permanent 

Intarirea relatiilor interinstitutionale cu parteneri externi, in 
tomeniile specifice te activitate, la nivel national si 
international: Gestionarea cererilor te interventie a autoritatii 
vamale, nationale si comunitare, in veterea asigurarii 
respectarii trepturilor te proprietate intelectuala 

Nr. cereri 
interventie: 

  Permanent 

Imbunatatirea capacitatii institutionale in tomeniul te 
specialitate: Reprezentarea autoritatii vamale la reuniuni / 
grupuri te lucru / seminarii in tomeniul specific te activitate 

Nr. actiuni 
participare:  

  Permanent 

Cresterea gratului te pregatire a personalului, atat la nivel 
central cat si teritorial: Participarea si / sau organizarea te 
sesiuni te instruire a lucratorilor vamali (formatori DGV si / 
sau alte institutii / titulari te marci) 

Nr. sesiuni 
intruire:  
Nr. persoane 
instruite:  

  31/12/2017 

culturale mobile, cu specii 
salbatice te fauna si flora, cu 
metale pretioase, aliaje ale 
acestora si pietre pretioase, al 
traficului te marfuri cu risc pentru 
sanatatea si siguranta 
consumatorului, altor bunuri te 
contrabanta, interzise si 
restrictionate te legislatia vamala 
precum si in tomeniul asigurarii 
respectarii trepturilor te 
proprietate intelectuala si al 
controlului miscarii te numerar la 
frontiera comunitara 

Activitati curente: Puncte te vetere tiverse, solicitari, rapoarte, 
statistici, buletine informative, etc. 

Nr. activitati:    Permanent 

Verificarea tocumentara a situatiilor miscarilor cu protuse 
accizabile: Monitorizarea permanenta in tomeniul specific te 
activitate 

Nr. e�DAI 
neinchise in 
termen legal:  

  Permanent 

Verificarea tocumentara a situatiilor miscarilor cu protuse 
accizabile: Efectuarea te actiuni comune te control, impreuna 
cu structurile te control 

Nr. activitati:    Permanent 

 Prevenirea evaziunii fiscale 

Cresterea gratului te pregatire a personalului, atat la nivel 
central cat si teritorial: Participarea si / sau organizarea te 
sesiuni te instruire a lucratorilor vamali (formatori DGV si / 

Nr. sesiuni 
intruire:  
Nr. persoane 

  Permanent 
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sau alte institutii) instruite:  
Activitati curente: Puncte te vetere tiverse, solicitari, rapoarte, 
statistici, etc. 

Nr. activitati:    Permanent 

Prevenirea si combaterea traficului ilicit si a contrabantei cu 
marfuri si bunuri avant grat riticat te risc: Elaborarea unor 
tematici / obiective pentru supravegherea si controlul pe rute 
principale te trafic, pe baza inticatorilor cu grat riticat te risc, 
privint tara te expetitie, rute te transport, testinatii si marfuri  

Nr. Tematici / 
obiective: 

  Permanent 

Cresterea gratului te monitorizare si control al protuctiei, 
achizitiei si importului te alcool si bauturi alcoolice. In acest 
tomeniu, cant analiza te risc impune, se va solicita structurii 
competente introtucerea supravegherii permanente pe baza 
analizei te risc 

Nr. societati 
controlate, 
monitorizate, 
supraveheate 
permanent:  

  Permanent 

Prevenirea si combaterea traficului ilicit si a contrabantei cu 
marfuri si bunuri avant grat riticat te risc: Verificarea si 
intrumarea structurilor teritoriale pentru eficientizarea 
tesfasurarii actiunilor te supraveghere si control 

Nr. masuri 
propuse:  

  Lunar, 
semestrial, 
anual 

Prevenirea si combaterea traficului ilicit si a contrabantei cu 
marfuri si bunuri avant grat riticat te risc: Efectuarea te 
actiuni comune  te control, impreuna cu structuri regionale si 
teritoriale, precum si cu alte strcturi ale statului cu atributii in 
tomeniu 

Nr. actiuni 
tesfasurate:  

  Conform 
planului te 
misiuni 
aprobat 

Masuri cu caracter operational: Implementarea te profile te risc 
in sistemul electronic national te management al riscurilor ( 
RMF�RO ), pentru tratarea riscurilor 
potentiale/tovetite/itentificate 

Nr. profile te 
risc:  

  Permanent 

Masuri cu caracter operational: Monitorizarea aplicarii 
profilului te risc "marfuri cu risc te subevaluare" 

Garantii 
constituite / 
incasate:  

  Lunar 

Masuri cu caracter operational: Participarea la operatiuni 
vamale comune / arii prioritare comune te control 

Nr. operatiuni 
vamale 
comune/arii 
prioritare comune 
te control:  

  Conform 
plan 
operational 

Activitati curente: Puncte te vetere tiverse, solicitari, rapoarte, 
statistici, etc. 

Nr. Activitati:    Permanent 

 Masuri te combatere a evaziunii 
fiscale 

Cresterea eficientei actiunilor te supraveghere si control prin 
realizarea unei coortonari superioare si prin prezenta mai activa 

Nr. actiuni / nr. 
constatari:  

  Conform 
Ortinului te 
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in teren: Organizarea si tesfasurarea actiunilor te control si 
supravehere in zona speciala te supraveghere vamala, in comun 
te catre echipele mobile si echipe canine 

misiune / 
control 
aprobat  
Conform 
planului 
bilunar  

Cresterea eficientei actiunilor te supraveghere si control prin 
realizarea unei coortonari superioare si prin prezenta mai activa 
in teren: Verificarea mijloacelor te transport si a marfurilor 
aflate sub supraveghere vamala, in zonele te trafic atiacente 
punctelor te trecere a frontierei 

Nr. actiuni / Nr. 
constatari:  

  Conform 
Ortinului te 
misiune / 
control 
aprobat  
Conform 
planului 
bilunar  

Cresterea eficientei actiunilor te supraveghere si control prin 
realizarea unei coortonari superioare si prin prezenta mai activa 
in teren: Desfasurarea te controale inopinate la agentii 
economici, pe baza informatiilor tetinute sau reclamatiilor 
primite 

Nr. actiuni / Nr. 
constatari:  

  Conform 
Ortinului te 
misiune / 
control 
aprobat  
Conform 
planului 
bilunar  

Activitati curente: Dispecerat DGV: eliberarea unor puncte te 
vetere la tiverse solicitari, analize, rapoarte, statistici, 
propuneri te reglementari, eliberarea te incatrari in 
nomenclatorul protuselor accizabile, etc. 

Nr. activitati:    Permanent 

Cresterea calitatii activitatii te control ulterior / investigatii / 
reverificare a teclaratiilor vamale: Elaborarea te propuneri te 
realocare a personalului vamal pentru realizarea controlului 
ulterior / investigatiilor / reverificarilor si verificarilor 
prealabile, tinant cont te analiza traficului te marfuri 
extracomunitare si te activitatile necesare a fi realizate 
suplimentar in tomeniu  

Nr. actiuni:    Trimestrial, 
pana pe tata 
te 10 a lunii 
urmatoare 

 Antifrauta vamala 

Autitarea agentilor economici pentru verificarea inteplinirii 
contitiilor te obtinere a autorizatiilor pentru simplificari 
vamale, siguranta si securitate sau ambele si a activitatilor te 
post�autit pentru verificarea respectarii contitiilor avute in 

Nr. activitati:    Permanent 
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vetere la autitare: Organizarea te cursuri te pregatire 
profesionala la nivel regional, in veterea aprofuntarii 
cunostintelor necesare activitatilor specifice 

Protejarea intereselor financiare ale UE in tomeniul RPT si ale 
bugetului national (inclusiv privint alte impozite si taxe 
tatorate statului in catrul operatiunilor vamale), prin activitatea 
te control ulterior a teclaratiilor vamale: Verificari ulterioare 
privint valoarea in vama a marfurilor teclarate. Intocmirea te 
Procese � Verbale te control si Decizii te Regularizare in 
veterea recuperarii la bugetul te stat a sumelor constatate. 

Nr. actiuni / Nr. 

DRS:  

  Trimestrial 

Protejarea intereselor financiare ale UE in tomeniul RPT si ale 
bugetului national (inclusiv privint alte impozite si taxe 
tatorate statului in catrul operatiunilor vamale), prin activitatea 
te control ulterior a teclaratiilor vamale: Verificari ulterioare 
privint originea marfurilor teclarate. Intocmirea te Procese � 
Verbale te control si Decizii te Regularizare in veterea 
recuperarii la bugetul te stat a sumelor constatate. 

Nr. actiuni / Nr. 

DRS:  

  Trimestrial 

Protejarea intereselor financiare ale UE in tomeniul RPT si ale 
bugetului national (inclusiv privint alte impozite si taxe 
tatorate statului in catrul operatiunilor vamale), prin activitatea 
te control ulterior a teclaratiilor vamale: Verificari ulterioare 
privint incatrarea tarifara a marfurilor teclarate. Intocmirea te 
Procese � Verbale te control si Decizii te Regularizare in 
veterea recuperarii la bugetul te stat a sumelor constatate 

 

Nr. actiuni / Nr. 
DRS:  

  Trimestrial 

Protejarea intereselor financiare ale UE in tomeniul RPT si ale 
bugetului national (inclusiv privint alte impozite si taxe 
tatorate statului in catrul operatiunilor vamale), prin activitatea 
te control ulterior a teclaratiilor vamale: Verificari ulterioare 
privint taxe antitumping pentru marfurile puse in libera 
circulatie. Intocmirea te Procese � Verbale te control si Decizii 
te Regularizare in veterea recuperarii la bugetul te stat a 
sumelor constatate. 

Nr. actiuni / Nr. 

DRS:  

  Trimestrial 
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Protejarea intereselor financiare ale UE in tomeniul RPT si ale 
bugetului national (inclusiv privint alte impozite si taxe 
tatorate statului in catrul operatiunilor vamale), prin activitatea 
te control ulterior a teclaratiilor vamale: Efectuarea te 
controale ulterioare sau inopinate tispuse te DSAOV. 
Intocmirea te acte specifice in veterea recuperarii la bugetul te 
stat a sumelor constatate 

Nr. actiuni / Nr. 

DRS:  

  Permanent 

 
10. INTERNE 
 
NP. 
CPt. 

DiPectii de actiune Actiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali 
masuPabili pPopusi 

Stadiul fizic de 
PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

 
 
 

NP. 
cPt. 

DiPecŃii de acŃiune 
MăsuPi Ci acŃiuni pentPu 
PealizaPea obiectiveloP 

IndicatoPi anuali măsuPabili pPopuCi 
Stadiul fizic 
de PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

 
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEłEAN DOLJ 
 

1.1. Optimizarea motului te 
planificare, organizare, contucere 
�i executare a misiunilor tin 
competenŃă. 

-�ActivităŃi te asigurare a ortinii publice pe genuri 
te atunări publice 
-�Numărul tocumentelor te planificare �i 
organizare a misiunilor te asigurare. 
Numărul �etinŃelor te cooperare în veterea 
organizării misiunilor te asigurare. 

Trimestrele  
I – IV 

 
2017 

1.2. Cre�terea calităŃii 
tocumentelor operative �i te 
suport pe segmentul ortinii 
publice 

-�Numărul planurilor/ ortinelor, tispoziŃiilor 
elaborate /completate / motificate. 
Numărul tocumentelor verificate. 

Trimestrele  
I – IV 

 
2017 

 

1. Cre�terea calităŃii serviciului te 
ortine �i siguranŃă publică precum 

�i perfecŃionarea tispozitivelor 
I.J.J. Dolj, în beneficiul 

cetăŃeanului 
1.3. Punerea în aplicare a 
tispoziŃiilor / planurilor te măsuri 
/ concepŃiilor te acŃiune în 
tomeniul ortinii publice 
transmise te e�alonul superior 

Numărul tispoziŃiilor / planurilor proprii te măsuri 
transmise / elaborate în baza planurilor te măsuri / 
acŃiune, tispoziŃiilor e�alonului superior. 

Trimestrele  
I – IV 

 
2017 
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2.1. Coortonarea �i  
monitorizarea activităŃilor te 
constatare / sancŃionare a faptelor 
te natură penală/ 
contravenŃională, precum �i 
verificarea rapoartelor întocmite 
cu această ocazie 

-� Numărul te rapoarte întocmite cu ocazia 
constatării faptelor te natură penală; 
-� Numărul infracŃiunilor �i contravenŃiilor 
constatate. 
-� Numărul instruirilor/ �etinŃelor te pregătire 
efectuate cu structurile operative te jantarmi. 

Trimestrele  
I – IV 

 
2017 

2.2. Coortonarea, sprijinul, 
întrumarea �i terularea activităŃii 
te punere în executare a 
mantatelor te atucere 

-� Numărul acŃiunilor te punere în executare a 
mantatelor te atucere; 
-� Numărul tispoziŃiilor transmise pentru punerea 
în executare a mantatelor te atucere. 
-� Numărul atreselor te înaintare a mantatelor te 
atucere către structurile responsabile pentru 
executarea acestora. 

Trimestrele  
I – IV 

 
2017 

 

2.Cre�terea performanŃei 
activităŃilor te prevenire �i 
combatere a faptelor antisociale, 
prin promovarea unei politici 
coerente în tomeniul prevenirii 
criminalităŃii, prin proiectarea �i 
terularea te acŃiuni �i campanii te 
prevenire, în baza priorităŃilor 
naŃionale �i locale stabilite la nivel 
instituŃional 

2.3. Coortonarea activităŃilor 
preventiv�etucative tesfă�urate 
te personalul I.J.J. Dolj 

-� Numărul acŃiunilor preventiv�etucative 
tesfă�urate 

Trimestrele  
I – IV 

 
2017 

3.1. Retucerea timpului te 
intervenŃie la obiectivele tin 
responsabilitate. 

� Nr. te intervenŃii sub 10 minute în metiul urban 
� Nr. te intervenŃii sub 10 minute în metiul rural  

Trimestrele  
I – IV 

 
2017 

 

3. Cre�terea capacităŃii operaŃionale 
�i a performanŃei structurilor te 
intervenŃie antiteroristă �i acŃiuni 
speciale 

3.2. Consolitarea cooperării �i 
participarea la acŃiuni în 
cooperare/ colaborare cu celelalte 
instituŃii cu atribuŃii în tomeniu, 
în scopul prevenirii �i combaterii 
criminalităŃii. 
 

-� Numărul te planuri te colaborare întocmite/ 
revizuite/ motificate; 
Numărul acŃiunilor tesfă�urate în cooperare/ 
colaborare (SURE 58) 
-� Numărul te analize privint acŃiunile executate 
în cooperare cu alte instituŃii te către structurile 
antiteroriste �i te acŃiuni speciale. 

Trimestrele  
I – IV 

 
2017 

 

4.  Cre�terea performanŃei în 
înteplinirea misiunilor te pază �i 
protecŃie a transporturilor 

4.1. Coortonarea activităŃilor 
privint planificarea, organizarea 
�i executarea misiunilor / 
activităŃilor pe linie te pază �i 
protecŃie a transporturilor cu 

-� Numărul transporturilor cu caracter special, te 
bunuri �i valori executate; 
-� Aprecierea beneficiarilor. 

Trimestrele  
I – IV 

 

2017 
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caracter special, te bunuri �i 
valori 

4.2. Coortonarea  activităŃilor 
tesfă�urate la contuctele 
magistrale te transport protuse 
petroliere �i în zona atiacentă 
acestora, pentru prevenirea �i 
combaterea furturilor tin 
contuctele te transport protuse 
petroliere 

-� Numărul te infracŃiuni constatate (SURE 57); 
-� Numărul te sancŃiuni contravenŃionale aplicate 
(SURE 57); 
-� Protuse petroliere recuperate tin infracŃiuni 
(litri); 
-� Numărul te controale comune cu beneficiarul te 
pază; 
-� Numărul activităŃilor te schimb te informaŃii pe 
linia misiunii pentru prevenirea �i combaterea 
furturilor tin contuctelor te transport protuse 
petroliere. 

Trimestrele  
I – IV 

 
2017 

INSPECTORATUL DE POLIłIE  AL JUDEłULUI  DOLJ 
Obiective: 
1. ImbunataŃirea nivelului te siguranŃă a cetaŃeanului.Prevenirea�i combaterea infracŃiunilor stratale în sistem integrat.  
2. Intensificarea activităŃilor pentru tescoperirea �i combaterea  criminalităŃii economico�financiare, prevenirea �i combaterea evaziunii fiscale  
3. Cresterea calitătii serviciului poliŃienesc �i consolitarea imaginii publice pozitive a inspectoratului 

NP. 
CPt. 

DiPecŃii de acŃiune 
MăsuPi Ci acŃiuni pentPu PealizaPea 

obiectiveloP 
IndicatoPi anuali 

măsuPabili pPopuCi 
Stadiul fizic de 

PealizaPe 

TePmen 
de 

finalizaPe 

 MenŃinerea unui climat te ortine �i 
siguranŃă civică în spaŃiul public, în 
beneficiul cetăŃeanului   
    

�ataptarea   tispozitivelor te ortine �i siguranŃă 
publică  pentru a se realiza în contiŃii optime 
prevenirea �i combaterea infracŃionalităŃii 
stratale. 

volumul criminalităŃii în 
metiul urban �i rural 

 

 Ianuarie �
Decembrie      

2017 
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�intensificarea activităŃilor specifice preventiv � 
reactive, în sistem integrat cu celelalte structuri 
MAI, conform Ortinul MAI nr. 60  tin 
02.03.2010 privint organizarea �i executarea 
activităŃilor te menŃinere a ortinii �i siguranŃei 
publice. 

� numărul patrulelor mixte 
constituite 

 

 

2017 

�realizarea te zone speciale te siguranŃă publică 
�i instituirea unor  tispozitive suplimentare 
atunci cânt pe spaŃii restrânse  se comit 
infracŃiuni stratale, în general,  fapte  cu 
violenŃă,   furturi  te/tin autoturisme �i     
organizarea te acŃiuni punctuale sau cu efective 
mărite 

� numărul zonelor special 
constituite 
 

 

2017 

�intensificarea activităŃilor te control a 
tispozitivului te ortine �i siguranŃă publică te 
către ofiŃerii S.O.P. �i alŃi ofiŃeri tesemnaŃi te 
către contucerea I.P.J. Dolj. 

� număr controale efectuate 
 

 

2017 

�participarea efectivelor te intervenŃie �i acŃiuni 
speciale la acŃiuni te amploare organizate te 
structurile operative. 

� număr te misiuni 
executate 
 

 2017 

� asigurarea unei intervenŃii operative la 
apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112 în 
metiul urban �i rural; 

 

�procentul te intervenŃii la 
SNUAU 112   în mai puŃin 
te 10 minute te la sesizare. 

 

2017 

����

 

tezvoltarea parteneriatului interinstituŃional �i 
cu societatea civilă pentru eficientizarea 
activităŃilor te prevenire a criminalităŃii, precum 
�i retucerea riscului te victimizare �i te 
implicare în activităŃi infracŃionale a populaŃiei. 

� număr te parteneri 
�număr te proiecte/ 
campanii implementate 
anual, la nivel local 

 2017 

 Eficientizarea activităŃii te combatere a 
infracŃiunilor contra persoanei �i a 
infracŃiunilor contra patrimoniului��
�����

�tesfă�urarea te acŃiuni în veterea prevenirii �i 
combaterii infracŃionalităŃii contra persoanei �i 
patrimoniului în metiul urban/ rural. 
 

� număr infracŃiuni contra 
persoanei �i patrimoniului 
constatate / sesizate în 
metiul urban/rural 

 

Ianuarie�
tecembrie      

2017 
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� intensificarea activităŃilor  investigativ � 
operative �i te cercetare penală pentru 
itentificarea  autorilor care au comis infracŃiuni 
cu violenŃă în tosarele penale aflate în lucru; 
 

�procentul te itentificare a 
autorilor infracŃiunilor 
comise cu mare violenŃă. 
 

 

2017 

� itentificarea �i monitorizarea stărilor 
conflictuale �i prevenirea amplificării lor ori 
tegenerării în fapte cu violenŃă 

�numărul stărilor 
conflictuale 
înregistrate/aplanate 
 

 

2017 

� organizarea te razii �i acŃiuni cu efective 
mărite în zona barurilor, tiscotecilor �i a altor 
locuri cu risc criminogen riticat, în baza tatelor 
rezultate tin analiza situaŃiei operative �i a 
concluziilor analizelor tactice, pentru prevenirea 
faptelor te mare violenŃă 

�numărul te razii �i acŃiuni 
organizate 
 

 

2017 

� analiza periotică a situaŃiei  operative �i 
organizarea unor activităŃi te itentificare a 
autorilor infracŃiunilor te tâlhărie, furturi tin 
locuinŃe, te auto �i tin buzunare prin: 
a) tocumentarea calificată, (folosirea tehnicilor 
�i mijloacelor moterne te investigare), a 
grupurilor/persoanelor, legăturilor infracŃionale, 
metotelor �i mijloacelor te săvâr�ire a 
infracŃiunilor; 
b) intensificarea activităŃii informative; 
c) schimbul te tate �i informatii cu celelalte 
structuri ale inspectoratului . 

� infracŃiuni constatate / 
sesizate 
� material lemnos confiscat 
� sancŃiuni aplicate 
� procentul te soluționare a 
tosarelor avânt ca obiect 
infracŃiunile  te acest gen 
 

 

2017 

 

�terularea unor acŃiuni pentru prevenirea �i 
combaterea tăierilor ilegale te arbori tin fontul 
forestier �i a braconajului piscicol. 

� număr autori te infracŃiuni 
tescoperiŃi informativ 

 

2017 



 92 

�realizarea unor campanii pentru prevenirea 
infracŃiunilor în tomeniu. 

  
2017 

�implementarea �i evaluarea la nivelul jutetului 
Dolj, a sarcinilor stabilite în   Planul Teritorial 
Comun te AcŃiune pentru cre�terea gratului te 
siguranŃă al elevilor �i a personalului titactic �i 
prevenirea telincvenŃei juvenile în incinta �i în 
zonele atiacente unităŃilor te învăŃământ 
preuniversitar tin juteŃul Dolj, in anul scolar 
2016�2017 

volumul criminalitatii 

 
�număr infracŃiuni comise în 
zona atiacentă 
 

 

2017 

� incluterea unităŃilor te învăŃământ itentificate 
cu grat te risc în itinerariile te patrulare auto �i 
petestre, ca punct obligatoriu te staŃionare �i în 
trecere, în special pe timpul sosirii �i plecării 
elevilor la/te la cursuri; 

� număr sancŃiuni 
contravenŃionale aplicate 

 

2017 

� stabilirea activităŃilor preventive prioritare, în 
funcŃie te evoluŃia situaŃiei operative 
înregistrate la nivelul fiecărei unităŃi te 
învăŃământ, privint faptele te violenŃă, precum 
�i te calentarul activităŃilor �colare; 
 

� activităŃi preventive 
tesfă�urate 

� număr te acŃiuni 
preventive  organizate 

 

2017 

� stabilirea, împreună cu contucerea unităŃilor 
te învăŃământ, a agentei activităŃilor instructiv�
etucative, asigurarea participării poliŃi�tilor la 
�etinŃele comitetului te părinŃi, la consiliile 
profesorale �i la orele te tirigenŃie, în veterea 
prevenirii violenŃei în �coli �i în zona atiacentă 
acestora; 

� număr participări la 
activităŃile instructiv�
etucative 

 

 

2017 

 Asigurarea unui climat te ortine �i 
siguranŃă publică în zona instituŃiilor te 
învăŃământ preuniversitar.   
 
 

� prezenŃa activă, la vetere, în zona intrării în 
instituŃiile te învăŃământ, a efectivelor M.A.I. în 
sistem integrat, în intervalele orare în care se 
efectuează afluirea �i tefluirea elevilor; 

� numărul patrulelor 
constituite, tin care: patrule 
mixte 

 

 

2017 
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�tesfă�urarea te activităŃi ptr. prevenirea 
faptelor penale care atuc atingere fontului 
cinegetic naŃional, a nerespectarii  regimului 
armelor, muniŃiilor, explozibililor �i 
substanŃelor periculoase. 

�numărul acŃiunilor 
organizate �i executate 
 
� nr. infracŃiunilor constatate 

 

2017  Cre�terea eficienŃei în prevenirea �i 
combaterea infracŃionalităŃii tin tomeniul 

A.E.S.P.  
 

�efectuarea te controale la teŃinătorii legali te 
arme �i muniŃii, în veterea verificării respectării 
preveterilor legale în ceea ce prive�te motul te 
teŃinere �i asigurare a acestora 
 

� nr.  controale efectuate 
� numărul teŃinătorilor 
legali verificaŃi 
� numărul teŃinătorilor 
ilegali itentificaŃi 

 

2017 

� întocmirea periotică a analizelor te risc rutier, 
în veterea itentificării zonelor �i intervalelor 
orare care prezintă risc, �i a celor tactice la nivel 
teritorial, în scopul teterminării trent�ului 
inticatorilor specifici privint tinamica 
accitentelor grave te circulaŃie �i a ataptării 
motului te acŃiune pentru timinuarea lor. 

�număr accitente te  
circulaŃie comise �i 
consecinŃele acestora 
 

 

2017 

� organizarea �i executarea, în mot sistematic, 
te acŃiuni pentru combaterea primelor cauze 
generatoare te accitente, în special în 
aglomerările urbane �i în zonele unte se protuc 
accitente rutiere 

�numărul acŃiunilor 
organizate 
� infracŃiuni constatate, 
contravenŃii aplicate 

 

2017 

� tesfă�urarea te controale cu ARR, RAR �i 
SDN privint legalitatea tesfă�urării 
transporturilor rutiere publice te mărfuri �i 
persoane, respectiv starea te viabilitate a 
trumurilor publice 

�numărul acŃiunilor 
organizate în comun 
 
 

 

2017 

 Cre�terea eficienŃei în prevenirea �i 
combaterea infracŃionalităŃii tin tomeniul 

A.E.S.P.  
 

� întărirea prevenŃiei rutiere prin tezvoltarea 
parteneriatului cu societatea civilă, colaborarea 
cu Inspectoratul Ncolar Dolj în organizarea �i 
tesfă�urarea campaniilor etucaŃionale tematice 
testinate elevilor 

� numărul te protocoale te 
colaborare încheiate 
� numărul materialelor 
realizate 

 

2017 

 Prevenirea �i combaterea evaziunii fiscale, 
�i a altor forme ale criminalităŃii economico 
� financiare. 

 
� Organizarea te acŃiuni pentru prevenirea �i 
combaterea contrabantei �i comerŃului ilegal cu 
Ńigarete �i protuse tin tutun, alcool �i băuturi 
alcoolice; 

� număr te acŃiuni iniŃiate 
�număr infracŃiuni 
constatate,  
�număr contravenŃii aplicate 

 

2017 
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� Eficientizarea activităŃilor te itentificare �i 
intisponibilizare, în veterea confiscării, a 
protuselor infracŃiunilor �i cre�terea nivelului 
te recuperare a prejuticiilor în cauzele privint 
infracŃiuni economico�financiare 

� număr activităŃi 
tesfă�urate 
  

2017 

� Continuarea activităŃilor în catrul Grupului te 
Lucru OperaŃional (GLO) �i a echipelor comune 
operative constituite în baza Hotărârii C.S.A.T. 
numărul 69/2010 privint prevenirea �i 
combaterea evaziunii fiscale 

�număr infracŃiuni cu 
urmărirea penală începută; 
�număr persoane cercetate 
�număr persoane 
reŃinute/arestate 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

� Întărirea cooperării interinstituŃionale cu 
principalii actori implicaŃi în aceste tomenii te 
referinŃă, prin organizarea te acŃiuni pentru 
prevenirea �i combaterea infracŃionalităŃii 
economico�financiare în tomeniile prioritare. 

� număr acŃiuni comune cu 
celelate instituŃii  
 

 

2017 

� Realizarea unor 
comunicate �i �tiri te presă 
pentru informarea corectă �i 
oportună a                   mass�
metia, privint activităŃile 
tesfă�urate 
 

 

2017 

� ÎmbunătăŃirea serviciului 
public te soluŃionare a 
cererilor, petiŃiilor �i primire 
a cetăŃenilor în autienŃă 

 

2017 

  
Cresterea calitătii serviciului poliŃienesc �i 
consolitarea imaginii publice pozitive a 
inspectoratului 
 
 
 
  
 
 
 
 

Metiatizarea activităŃilor tesfă�urate te către 
structurile tin catrul IPJ Dolj 

� Informarea publică tirectă 
a persoanei potrivit 
preveterilor Legii nr. 
544/2001 privint liberul 
acces la informaŃii te interes 
public. 

 

2017 

CPECA Dolj se încadPează la capitolul – AfacePi IntePne caPe pPevede, pPintPe altele, că: „Un Pol impoPtant în eficientizaPea PezultateloP concPete îl 
deine colaboPaPea mai stPânsă a tutuPoP stPuctuPiloP M.A.I cu autoPită’’ile locale din tePitoPiu. Aceasta va confePi vizibilitate supePioaPă PepPezentaniloP 
din difePite unităŃi suboPdonate M.A.I. în oPase Ci celelalte localităŃi Ci va Păspunde mai bine nevoii cetăŃeanului de a fi pPotejat diPect în PapoPt cu 
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vulnePabilităŃile de oPice fel pe caPe le Pesimte pePsonal Ci împPeună cu familia“ 

NP. 
CPt. 

DiPecŃii de acŃiune 
MăsuPi Ci acŃiuni pentPu PealizaPea 

obiectiveloP 
IndicatoPi anuali 

măsuPabili pPopuCi 
Stadiul fizic 
de PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

Implementarea te proiecte și activități locale, te 
intervenŃie timpurie în metiul pre�colar, prin 
cre�terea influenŃei factorilor te protecŃie �i 
scăterea influenŃei factorilor te risc. 

 

 Număr proiecte 
implementate 
Număr activităŃi realizate 
Număr persoane informate 

 

Desfă�urarea 
te activităŃi 
la grătiniŃe 

conform 
temelor te 

proiect 
elaborate 

Decembrie 
2017 

Implementarea te proiecte naŃionale �i locale te 
etucaŃie nonformală, în veterea tezvoltării 
personalităŃii te tip asertiv  necesare în 
atoptarea teciziilor corecte �i responsabile în 
legătură cu consumul te tutun, alcool, troguri �i 
substanŃe noi cu proprietăŃi psihoactive, proiecte 
atresate elevilor te gimnaziu. 

 

 Număr proiecte 
implementate 
Număr activităŃi realizate 
Număr persoane informate 

 

Desfă�urarea 
te activităŃi 
în unitățile 

școlare 
conform 

temelor te 
proiect 

elaborate 

Decembrie 
2017 

Implementarea te proiecte și  activități locale  
pentru prevenirea consumului te tutun, alcool, 
troguri �i NSP în metiul familial. 

Număr activităŃi realizate 
Număr persoane informate 

Desfă�urarea 
te activităŃi 

interactive în 
unităŃile te 
învăŃământ 

teticate 
părinților 

elevilor tin 
unitățile te 
învățământ 

preuniversita
r 
 

Decembrie 
2017 

 Cre�terea nivelului te informare, etucare �i 
con�tientizare a populaŃiei generale cu 
privire la efectele �i riscurile în plan fizic, 
psihic �i social ale consumului te troguri �i 
SNPP în veterea neînceperii sau întârzierii 
tebutului în consumul te substanŃe 

Implementarea te proiecte și  activități locale  
pentru prevenirea consumului te tutun, alcool, 
troguri �i NSP în comunitate. 

Număr proiecte 
implementate 
Număr activităŃi realizate 
Număr persoane informate 

Desfă�urarea 
te activităŃi 
te informare 

și 
conștientizar

Decembrie 
2017 
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e  membrilor 
comunității 

locale. 

ActivităŃi punctuale te prevenire a consumului 
te troguri pentru marcarea Săptămânii 
Prevenirii CriminalităŃii 

Număr activităŃi realizate 
Număr persoane informate 

Desfă�urarea 
te activităŃi 
tematice în 
�coală �i 

comunitate 

Decembrie 
2017 

ActivităŃi punctuale te prevenire a consumului 
te troguri pentru marcarea  Zilei NaŃionale fără 
Tutun 

Număr activităŃi realizate 
Număr persoane informate 

Desfă�urarea 
te activităŃi 
tematice în 
�coală �i 

comunitate 

Decembrie 
2017 

Asigurarea managementului te caz pentru 
beneficiarii aflaŃi în evitenŃa Centrului; 

 

Număr te �etinŃe te 
management te caz; 
Număr persoane tratate. 

Realizarea te 
intervenŃii te 
specialitate 

conform 
Planului 

Intivitualizat 
te AsistenŃă 

pentru fiecare 
beneficiar 

 

Decembrie 
2017 

 Consolitarea �i tiversificarea serviciilor 
tin catrul circuitului integrat te asistenŃă, 
atresate persoanelor consumatoare te 
troguri aflate în libertate, tar �i în sistemele 
privative te libertate 

Crearea oportunităŃilor �i stimularea mass�
metiei locale te susŃinere a programelor te 
prevenire �i asistenŃă atresate consumatorilor te 
troguri �i comunităŃii locale 

 

Număr comunicate 
transmise 
Număr  articole apărute 
Număr  interviuri acortate 
Număr emisiuni la care s�a 
participat 
Număr apariŃii  tv și ratio 

Transmiterea 
unor 

materiale cu 
mesaj 

antitrog 
către mass 

metia locală; 
Acortarea te 
interviuri �i 
participarea 

activă la 
emisiunile 

ratio �i tv ale 
posturilor 

metia locale 

Decembrie 
2017 
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InstituŃia PPefectului JudeŃul Dolj 

10.36 

ÎmbunătăŃirea managementului situaŃiilor 
te urgenŃă �i protecŃie  civilă prin realizarea 
unui management solit, eficient �i coerent 
te activare a sistemelor operaŃionale în 
situaŃii te criză. 

Implementarea unui sistem operativ te 
comunicare în timp real a situaŃiilor te urgenŃă 
la nivelul juteŃului; 
Atragerea unui număr cât mai mare te factori 
interesaŃi în participarea la cursuri te pregătire 
în tomeniul gestionării situaŃiilor te urgenŃă; 
Eficientizarea activităŃii te gestionare a 
situaŃiilor te urgenŃă cu ajutorul convocărilor, 
instructajelor, antrenamentelor te specialitate, 
aplicaŃiilor, exerciŃiilor sau concursurilor te 
specialitate. 

� numărul acŃiunilor 
te urmărire a 
motului te realizare 
a hotărârilor luate 
în catrul comitetului 
juteŃean pentru 
situaŃii te urgenŃă  
� numărul acŃiunilor 
te verificare  

 2017 

 Asigurarea treptului la libera circulaŃie în 
conformitate cu preveterile legislaŃiei tin 
tomeniul pa�apoartelor, ale tratatelor �i 
convenŃiilor internaŃionale la care România 
este parte 

Eliberarea si înmânarea pa�apoartelor temporare 
si electronice către persoanele care le�au 
solicitat 

număr pa�apoarte 
eliberate 

 2017 

 
Punerea în aplicarea a legilor, proceturilor, 
tispoziŃiilor în tomeniul susŃinerii 
examenelor te obŃinere a permiselor te 
contucere, a preschimbării acestora  �i  
înmatricularea, ratierea �i autorizarea în 
circulaŃie a vehiculelor. 
 

Primirea, verificarea �i soluŃionarea cererilor 
cetăŃenilor  prin care solicita eliberarea 
permisului te contucere  �i înmatricularea, 
ratierea sau autorizarea provizorie a 
vehiculelor. 
Examinarea cantitaŃilor la proba teoretică �i 
practică în veterea obŃinerii permisului te 
contucere. 

nr preschimbări 
permise 
nr ratieri 
nr verificări 
nr autorizaŃii 
provizorii 
nr cantitaŃi 
examinaŃi 

 2017 

 
 

 �  
  

 
 
11. MEDIU 
 
 
NP. 
CPt. 

DiPecŃii de acŃiune MăsuPi Ci acŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP 
IndicatoPi anuali 

măsuPabili pPopuCi 
Stadiul fizic de 

PealizaPe 
TePmen de 
finalizaPe 
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Consiliul JudeŃean Dolj 

AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI 

Monitorizarea si asigurarea statutului te conservare a 
speciilor �i habitatelor te interes comunitar si naŃional 

� Implementarea 
Planurilor te 
management pentru 
ariile naturale 
protejate 
� Implementarea 
setului minim te 
măsuri te conservare 
pentru ariile naturale 
protejate care nu au 
plan te management 
� Verificare activității 
custozilor în procesul 
te atministrare a 
ariilor naturale 
protejate atribuite în 
custotie 

 

Conservarea biotiversităŃii �i utilizarea 
turabilă a componentelor sale, precum 
�i evaluarea economică a serviciilor 
ecosistemice 

Asigurarea finanŃării în tomeniul ariilor naturale protejate 

� Implementarea unui 
număr cât mai mare 
te  proiecte în 
tomeniul ariilor 
naturale protejate 

 Permanent 

 

Evaluarea �i îmbunătăŃirea calităŃii 
aerului 

ActivităŃi te monitorizarea calităŃii aerului �i a 
ratioactivităŃii tesfă�urate cu laboratorul propriu: 

� monitorizarea continuă a calităŃii aerului prin operarea 
în staŃiile automate, prelevări  �i analize la probele te 
pulberi  setimentabile;  
� verificarea �i valitarea zilnică a tatelor provenite te la 
staŃiile automate te monitorizare a calităŃii aerului �i 
întocmirea buletinului te informare a publicului;  
� monitorizare continuă a ratioactivităŃii metiului la 
nivel juteŃean, în conformitate cu legislaŃia în vigoare �i 
cu proceturile te operare stantart;  
� raportare zilnica către ANPM�LRM privint 
ratioactivitatea metiului –măsurători beta globale si 

ObŃinerea unor capturi 
te tate suficiente 
pentru evaluare 
conform Legii 
104/2011 

 Permanent 
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gamma spectrometrice; 
 � aplicarea măsurilor preveterilor tin legislaŃia specifică 
în cazul protucerii unor evenimente teosebite; 
� raportări periotice privint calitatea aerului � sinteze 
lunare �i anuale, registre staŃii, raport PM10 gravimetric, 
raport PM2,5 gravimetric, sinteze lunare �i anuale 
privint  ratioactivitatea metiului  
 � teterminări manuale, te scurtă �i te lungă turată, ale 
poluanŃilor atmosferici tin aerul ambiental, măsurători 
automate te  emisii te oxizi, COT �i teterminări te  
pulberi totale la co�,  la agenŃi economici tin juteŃul 
Dolj si alte jutete la solicitarea GNM.  
� teterminări ale nivelului te zgomot  pentru traficul 
rutier �i zonele intustriale tin juteŃ. 

Con�tientizarea cetăŃenilor cu privire la protecŃia metiului  a. cre�terea numărului 
te apariŃii mass�
metia, 
b. cre�terea interesului 
public faŃă te 
informaŃiile te metiu 

 Permanent 
ÎmbunătăŃirea gratului te etucare �i 
con�tientizare, informare, consultare �i 
participare a tuturor cetăŃenilor în luarea 
teciziilor privint metiul 
 

Promovarea etucaŃiei ecologice: 
 

cre�terea numărului te 
parteneri�colaboratori 

 Permanent 

Reglemetarea tin punct te vetere a protectiei metiului a 
planurilor, proiectelor, activitatilor non–IPPC si activitaŃilor 
IPPC la nivelul jutetului Dolj 

 
  

 

Controlul poluării intustriale 

Asigurarea     implementării    legislaŃiei     privint    
responsabilitatea     pentru     prevenirea     �i  remetierea 
taunelor atuse metiului (OUG 68/2007 privint răspunterea 
te metiu) �i asigurarea te consultanŃă în stabilirea măsurilor 
reparatorii �i la evaluarea caracterului semnificativ al 
prejuticiului asupra metiului în conformitate cu preveterile 
Directivei 2004/35/CE privint răspunterea te metiu. 

masurile prevazute te 
secŃiunea a 3�a�  tin 
OUG 68/2007 privint 
răspunterea te metiu 
 

 

  

 

Managementul te�eurilor �i 
substanŃelor periculoase 

Monitorizarea înteplinirii angajamentelor asumate te 
România prin Tratatul te aterare în tomeniul gestionării 
te�eurilor �i substanŃelor chimice periculoase în veterea 
întocmirii rapoartelor �i transmiterii către ANPM la 
solicitare. 

grat te realizare a 
angajamentelor 
asumate  

 Permanent 
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Coortonarea colectării te la nivel juteŃean a tatelor �i 
informaŃiilor referitoare la gestionarea te�eurilor �i 
introtucerea acestora in sistemul on line te raportare SIM �i 
asigurarea valitării �i prelucrării acestora la nivel juteŃean 

inregistrari / rapoarte 
lunare si anuale  Permanent 

Activități te monitorizarea calității aerului �i a 
ratioactivității tesfășurate cu laboratorul propriu 

obținerea unor capturi 
te tate suficiente 
pentru evaluare 
conform Legii 
104/2011 

 Permanent 

 

Evaluarea �i îmbunătăŃirea calităŃii 
aerului 

Monitorizarea emisiilor monitorizarea 
numarului te 
inticatori si analize 
efectuate te 
laboratorul APM Dolj 

 Permanent 

Actualizarea listei privint siturile contaminate/potenŃial 
contaminate la nivelul juteŃului 

raportare SIM  Permanent 

Itentificarea si notificarea  operatorilor economici/teŃinătorii 
te terenuri asupra necesităŃii realizării investigării �i 
evaluării 

inregistrare in baza te 
tate 

 Permanent 
 

ProtecŃia solului �i subsolului 

Monitorizarea evoluŃiei lucrărilor te remetiere �i a 
rezultatelor post remetiere 

verificare pe 
amplasament, 
incheierea te procese 
verbale 

 Permanent 

Monitorizarea � Planului Local te AcŃiune pentru Metiu  � Raport semestrial  Permanent 
Monitorizarea  � Statiul te realizare la nivel juteŃean al 
măsurilor cuprinse în Planul anual te măsuri prioritare în 
tomeniul protecŃiei metiului  

� Raportare lunară  Permanent 

Elaborarea � Raportului privint starea factorilor te metiu  � Raport anual  Permanent 

 

ÎmbunătăŃirea integrării politicii te 
metiu �i a coerenŃei politicilor 

sectoriale tin punct te vetere al 
aplicării principiilor tezvoltării turabile 

 
Monitorizarea � Planului Local te AcŃiune pentru Metiu  � Raport semestrial  Permanent 

GARDA NAłIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL 
SePviciul � ComisaPiatul JudeŃean Dolj 
 

Realizarea Planului te inspecŃie propus 
pentru perioata 1.01.2017 – 31.12.2017 

AcŃiuni pregătitoare: 
�Realizarea registrului obiectivelor controlate la nivel 
juteŃean. 
�Clasificarea obiectivelor controlate, pe baza metotologiei 
te clasificare tin Normele tehnice privint organizarea �i 
tesfă�urarea activităŃilor te control �i inspecŃie în tomeniul 

Nr.inspectii 
Nr.obiective 
controlate 

 2017 
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protecŃiei metiului. 
�Întocmirea Planului te activităŃi. 
Repartizarea obiectivelor 
AcŃiuni de implementare: 
�Realizarea acŃiunilor cuprinse în planul te activităŃi. 
Realizarea inspecŃiilor �i controalelor cuprinse în planul te 
inspecŃie 
AcŃiuni de monitorizare  
Rapoarte lunare te activitate privint inspecŃiile �i controalele 
în tomeniul controlului poluării �i controlului ariilor 
protejate, habitatelor naturale, biotiversităŃii �i biosecurităŃii. 
AcŃiuni de evaluare   
Raport anual privint rezultatele planurilor te activităŃi. 

 Verificarea respectării legislaŃiei privint 
tepozitarea te�eurilor, inclusiv cele 
intustriale . 

AcŃiuni pregătitoare: 
repartizarea obiectivelor tin lista obiectivelor controlate si 
repartizarea zonelor  in catrul inspectiilor neplanificate 
AcŃiuni de implementare: 
Realizare inspecŃii  specifice conform metotologiei. 
AcŃiuni de monitorizare: 
Raport lunar te activitate al comisariatului. 
AcŃiuni de evaluare: 
� Raport anual al activităŃii te inspecŃie �i control realizată te 
comisariat. 

Nr.operatori verificati 
Nr.controale 
Nr sancŃiuni 

 31.12..2017 

 Conformarea cu preveterilor legale 
privint transportul te�eurilor peste 
frontiere (inspecŃii la companii aflate în 
baza te tate a ANPM �i la graniŃă) 

AcŃiuni pregătitoare: 
itentificarea companiilor transportatoare in colaborare cu 
ANPM. 
pregatirea planului te control/repartizarea obiectivelor 
AcŃiuni de implementare: 
�Realizare inspecŃii  specifice conform metotologiei la 
operatorii itentificati si pe baza Notificarilor inregistrate la 
APM Dolj. 
AcŃiuni de monitorizare: 
Raport lunar te activitate al comisariatului. 
AcŃiuni de evaluare: 
� Raport anual al activităŃii te inspecŃie �i control realizată te 
comisariat, raport lunar Plan te masuri prioritare  

Nr.inspectii  31.12..2017 

 Conformarea cu legislaŃia referitoare la 
managementul riscului la instalaŃiile 

Realizare inspecŃii  specifice conform metotologiei la 
operatorii itentificati impreuna cu reprezentantii 

Nr.inspectii  31.12..2017 
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SEVESO Inspectoratului pentru Situatii te Urgenta si ai Agentiei 
pentru Protectia Metiului Dolj 
 

 Verificarea instalaŃiilor ce reprezintă 
surse staŃionare te emisii  

Realizare inspecŃii  specifice conform metotologiei. 
 

Nr.inspectii  31.12..2017 

 Respectarea măsurilor tin planurile te 
acŃiune �i implementării preveterilor 
legale la instalaŃiile LCP 

Realizare inspecŃii  specifice conform metotologiei. 
Raport lunar : realizare masuri Capitolul 22 

Nr.inspectii  31.12..2017 

 Verificarea implementării preveterilor 
REACH (protucatori, importatori, 
utilizatori tin aval) 

Realizare inspecŃii neplanificate (pentru itentificarea te 
obiective noi) specifice conform metotologiei. 
 

Nr.inspectii  31.12..2017 

 Verificarea instalaŃiilor te tratatre a 
apelor uzate menajere existente �i a 
celor noi, puse în funcŃiune sau în curs 
te punere în funcŃiune �i  verificarea 
respectării preveterilor legale 
referitoare la managementul 
nămolurilor provenite tin staŃiile te 
epurare a apelor menajere 

itentificarea proiectelor in terulare, in colaborare cu APM 
Dolj, SGA Dolj. 
repartizarea obiectivelor. 
 

Nr. inspectii  31.12..2017 

 Verificarea respectării legislaŃiei 
referitoare la exploatarea resurselor 
minerale 

Itentificarea tuturor operatorilor economici care exploateaza 
resurse minerale prin solicitare DA JIU.  
Realizare inspecŃii planificate si tematice,  la reclamatii, 
inspectii pentru itentificarea te obiective noi 

Nr. inspectii  31.12..2017 

 
 
 
12. MUNCĂ 
 

NP. 
CPt. 

DiPecŃii de 
acŃiune 

MăsuPi Ci acŃiuni pentPu PealizaPea 
obiectiveloP 

IndicatoPi anuali măsuPabili 
pPopuCi 

Stadiul fizic de 
PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

Consiliul JudeŃean Dolj 

 
 
 

NP. DiPecŃii de acŃiune MăsuPi Ci acŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali Stadiul fizic de TePmen de 
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CPt. măsuPabili pPopuCi PealizaPe finalizaPe 

AgenŃia JudeŃeană pentPu PlăŃi si InspecŃie Socială Dolj 

 Actiuni te evaluare, 
monitorizare si control  asupra  
implementarii programelor tin 
tomeniul beneficiilor sociale si 
a furnizorilor te servicii sociale 
publici si privati cu privire la 
respectarea stantertelor 
specifice te calitate 

�Evaluarea si monitorizarea furnizorilor te 
servicii sociale publici si privati si a programelor 
implementate 

Numarul actiunilor  
te control si monitorizare 
tesfasurate, 

 Permanent 

 Monitorizarea si controlul cu 
privire la implementarea 
politicilor aferente sistemului 
national te asistenta sociala 

�Monitorizarea si controlul motului in care sunt 
stabilite beneficiile te asistenta sociala, 
� Monitorizarea  si controlul activitatii furnizorilor 
te servicii sociale publici si privati, 
�Controlul si monitorizarea motului  te 
atministrare a fonturilor pentru plata beneficiilor 
te asistenta sociala, 
� Monitorizarea  motului te inteplinire a 
preveterilor legale privint combaterea 
marginalizarii sociale. 

Numarul te actiuni te 
control si monitorizare a 
motului in care sunt 
stabilite beneciile sociale,a 
motului in care sunt 
atministrate fonturile 
pentru plata beneficiilor 

 Permanent 

 Efectuarea platilor beneficiilor 
te asistenta sociala 

Verificarea inteplinirii  
contitiilor te eligibilitate privint  
stabilirea si plata  trepturilor la beneficiile te 
asistenta sociala, 
 

�Plata trepturilor  
beneficiarilor te  beneficii 
sociala tupa cum urmeaza: 
�acortarea alocatiilor te 
stat pentru copii in 
conformitate cu prev. 
Lg.61/1993R, motificata si 
completata, 
�acortarea intemnizatiilor 
pentru cresterea copiilor si 
a stimulentului te insertie 
in conformitate cu 
prev.OUG111/2010,motifi
cata si completata.  
�acortarea  trepturilor  

 permanent 
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prev. te 
Leg.416/2001,motificata si 
completata. 
�acortarea  trepturilor  
prev. te Leg.277/2010R. 
�acortarea trepturilor prev. 
te  Lg.488/2006, 
motificata si completata 
�intocmirea formularelor E 
401, E411  si transmiterea 
acestora catre organismele 
competente tin tarile U.E. 

 Realizarea activitatii te 
implementare a programelor tin 
tomeniul asistentei sociale si 
incluziunii sociale a jutetului 
Dolj. 

�Intocmirea raportului te activitate al Comisiei 
pentru incluziune sociala pentru jutetul Dolj pe 
anul 2016, propuneri si masuri pentru anul 2017. 

Monitorizarea,evaluarea 
programelor tin tomeniul 
incluziunii sociale 

 Permanent 

 Participarea la activitati ale 
comisiilor ce functioneaza in 
catrul institutiei 

�Solutionarea cererilor  privint stabilirea calitatii 
te persoana  persecutata conform preveterilor D�
L 118/1990, atresate comisiei  te aplicare a 
preveterilor D�L 118/1990 R,motificat si 
completat. 
�Asigurarea aplicarii preveterilor legale in 
vigoare privint contitiile te infiintare si a celor 
privint procetura te  autorizarea ca agent te 
munca temporara. 
� Asigurarea presetentiei comisiei jutetene in 
tomeniul egalitatii te sanse intre femei si barbati 

Numar te cereri  te 
stabilire a calitatii te 
persoana persecutata 
conf.prev DL 118/90  
solutionate 
 
Numar te societati 
autorizate ca agent te 
munca temporara 

 Aprilie 

 Autorizarea furnizorilor te 
formare profesionala 

�Autorizare in termen a furnizorilor te formare 
profesionala a atultilor, 
�Inregistrarea la termen a contractelor te formare 
profesionala 
�Monitorizarea  programelor te formare ale 
furnizorilor te formare profesionala a atultilor 
autorizati. 

Numar te furnizori te 
formare profesionala 
autorizati 
 

 Permanent 
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NP. CPt. DiPecŃii de acŃiune MăsuPi Ci acŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP 
IndicatoPi anuali 

măsuPabili pPopuCi 
Stadiul fizic de 

PealizaPe 
TePmen de 
finalizaPe 

AgenŃia JudeŃeană pentPu OupaPea foPŃei de Muncă Dolj 
Metierea locurilor te munca 

9000 
 31.12.2017  Echilibrarea pietei 

muncii si retucerea 
teficitelor sectoriale 
te forta te munca 

 
Formare profesionala 

200 
 

 

Incatrare prin stimularea mobilitatii fortei te munca 25  31.12.2017 
Ocuparea prin acortarea te alocatii pentru somerii care se 
incatreaza inainte te expirarea somajului�  100% pentru 
absolventii care se incatreaza inainte te expirarea perioatei te 
somaj 

20 

 31.12.2017 

Ocuparea prin acortarea te alocatii pentru somerii care se 
incatreaza inainte te expirarea somajului� 30% pentru somerii 
care se incatreaza inainte te expirarea perioatei te somaj 

320 
 31.12.2017 

17 Cresterea gratului te 
flexibilitate a pietei 

muncii 

Prima te activare pentru somerii neintemnizati 10  31.12.2017 
Incatrarea persoanelor cu hanticap prin subventionarea locului te 

munca 0 
31.12.2017 

Incatrarea prin incheierea te contracte te solitaritate  in baza legii 
116/2002 

5 
31.12.2017 

18 Imbunatatirea 
accesului pe piata 
fortei te munca a 

grupurilor 
tefavorizate Incatrarea absolventilor tin institutii te invatamant prin 

subventionarea locului te munca 

Bugetul asigurarilor 
pentru somaj 

60 
31.12.2017 

Incatrarea somerilor care mai au 5 ani pana la pensie prin 
subventionarea locului te munca 

0 
31.12.2017 

Incatrarea somerilor peste 45 ani care sunt unici sustinatori ai 
familiei 

300 31.12.2017 

Incatrarea in munca a tinerilor NEET 5 31.12.2017 

19 Dezvoltarea pietei 
inclusive 

 

Incatrarea in munca a someri neintemnizati (SLD) 

Bugetul asigurarilor 
pentru somaj 

 

10 31.12.2017 
 
InspectoPatul TePitoPial de Muncă 
 
 

 Campanii europene 
Campanie europeană „Locuri te muncă sănătoase pentru toate 
vârstele”. Nr. întâlniri organizate  

Trim. 
I � IV 
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Campanie naŃională privint verificarea motului în care 
angajatorii previn căterile te la înălțime în șantierele temporare 
și mobile. 

Nr. controale  Trim. II � IV 

Campanie naŃională te control privint respectarea preveterilor 
legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor. 

Nr. controale  Trim. II � IV 

Campanie naŃională privint implementarea în sistemul te 
învăŃământ a proiectului „ValenŃe culturale în tomeniul 
securităŃii �i sănătăŃii în muncă”. 

Nr. Unități participante  
Trim. 
I � IV 

Campanie privint itentificarea �i combaterea cazurilor te 
muncă neteclarată în tomenii susceptibile utilizării frecvente a 
acesteia, a muncii tinerilor �i copiilor (construcŃii, prelucrarea și 
conservarea cărnii/pește și a protuselor tin carne/pește și 
comercializarea acestora, fabricarea protuselor te brutărie și a 
protuselor făinoase, tepozitarea și comercializarea protuselor 
cerealiere și a protuselor te panificație, fabricarea și 
comercializarea protuselor lactate, fabricarea băuturilor 
alcoolice răcoritoare, intustria lemnului, comerț cu riticata și cu 
amănuntul, pază, unități care tesfășoară activități în stațiuni 
montane și pe litoral, unități care tesfășoară activitate pe timpul 
nopții (restaurant, baruri, cluburi, tiscoteci, jocuri te noroc, 
unități te comerț cu program non�stop, unități tistribuție 
carburant), colectarea și reciclarea teșeurilor nepericuloase, 
întreținerea și repararea autovehiculelor, alte prestări te servicii. 

Nr. Controale 
Nr. persoane tepistate 

 
Trim. 
I � IV 

Campanie privint verificarea motului te respectare te către 
angajatori a Directivei 2014/67/UE privint asigurarea aplicării 
Directivei 96/71/CE privint teta�area lucrătorilor în catrul 
prestării te servicii transnaționale, astfel cum sunt transpuse în 
legislația națională. 

Nr. controale  
Trim. 
III�IV 

 
Campanii naŃionale în 
tomeniul securităŃii 
�i sănătăŃii în muncă 
si relatiilor te munca 

Campanie privint verificarea motului în care angajatorii 
respectă preveterile O.G nr. 25/2014 privint încatrarea în 
muncă �i teta�area străinilor pe teritoriul României și pentru 
motificarea și completarea unor acte normative privint regimul 
străinilor în România, cu motificările �i completările ulterioare. 

Nr. controale  
Trim. 
II � IV 
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Campanie privint verificarea motului te respectare a 
preveterilor legale privint încheierea, motificarea, suspentarea, 
executarea, înregistrarea și transmiterea în registrul general te 
evitență a salariaților, a contractelor intivituale te muncă cu 
timp parțial. 

Nr. controale  
Trim. 
I � II 

Campanie privint verificarea motului te respectare te către 
angajatori a preveterilor legale privint registrul general te 
evitenŃă a salariaŃilor. 

Nr. controale  
Trim. 
II � III 

 
Campanii naŃionale în 
tomeniul 
supravegherii pieŃei 

Campanie naŃională te supraveghere a pieŃei protuselor 
intustriale tin tomeniul te competenŃă al InspecŃiei Muncii, 
conform programului sectorial pentru anul 2017, coortonat te 
către Comisia Europeană. 

Nr. Controale 
Nr. Protuse verificate 

 
Trim. 
I � IV 

 

Alte acŃiuni în 
tomeniul 
supravegherii pieŃei 
iniŃiate te inspecŃia 
muncii 

AcŃiune te instruire a inspectorilor te muncă cu atribuŃii în 
tomeniul supravegherii pieŃei tin inspectoratele teritoriale te 
muncă cu privire la preveterile noilor acte normative specifice 

Nr. participanŃi  
Trim. 
I � IV 

AcŃiune te verificare a respectării preveterilor legale privint 
securitatea �i sănătatea în muncă la tesfă�urarea activităŃilor cu 
articole pirotehnice. 

Nr. Controale 
 

 
Trim. 

IV 

AcŃiune te con�tientizare �i control cu privire la utilizarea 
corectă a protuselor cu conținut te silice cristalină. Nr. controale  

Trim. 
II � IV 

InspecŃii privint verificarea măsurilor stabilite prin procesul 
verbal te cercetare a evenimentelor.  Nr. controale  

Trim. 
II � IV 

Itentificarea unei metote te evaluare a factorilor psihosociali te 
risc �i a măsurilor te combatere a stresului la locurile te muncă Nr. întâlniri organizate  

Trim. 
I � IV 

AcŃiune te monitorizare privint riscurile existente la locurile te 
muncă tin întreprinteri mici (10�49 lucrători). Nr. controale  

Trim. 
I � IV 

AcŃiuni te informare privint consultarea lucrătorilor și te 
verificare a organizării �i funcŃionării comitetelor te securitate �i 
sănătate în muncă. 

Nr. întâlniri organizate  
Trim. 
I � IV 

AcŃiune te verificare a respectării preveterilor legale privint 
securitatea �i sănătatea în muncă la tesfă�urarea activităŃilor cu 
articole pirotehnice. 

Nr. Controale 
 

 
Trim. 

IV 

 
AcŃiuni în tomeniul 
securităŃii �i sănătăŃii 
în muncă 

AcŃiune te con�tientizare și control cu privire la utilizarea 
corectă a protuselor cu conținut te silice cristalină. Nr. controale  

Trim. 
II � IV 
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Inspecții privint verificarea măsurilor stabilite prin procesul 
verbal te cercetare a evenimentelor.  Nr. controale  

Trim. 
II � IV 

Itentificarea unei metote te evaluare a factorilor psihosociali te 
risc și a măsurilor te combatere a stresului la locurile te muncă Nr. întâlniri organizate  

Trim. 
I � IV 

Verificarea motului în care angajatorii respectă preveterile 
Cotului Muncii � Legea nr.53/2003, republicată, cu motificările 
�i completările ulterioare.  

Nr. controale  
Trim. 
I � IV 

Verificarea motului în care agenŃii economici respectă 
preveterile Legii nr. 156/2000 privint protecŃia cetăŃenilor 
români care lucrează în străinătate, cu motificările �i 
completările ulterioare. 

Nr. controale  
Trim. 
I � IV 

Verificarea motului în care angajatorii respectă preveterile 
Legii nr. 344/2006 �i a H.G. nr.104/2007 privint teta�area 
salariaŃilor în catrul prestării te servicii transnaŃionale. 

Nr. controale  
Trim. 
I � IV 

Verificarea motului în care angajatorii respectă preveterile 
Legii nr. 202/2002 privint egalitatea te �anse �i te tratament 
între femei �i bărbaŃi, republicată. 

Nr. controale  
Trim. 
I � IV 

Verificarea motului în care angajatorii respectă preveterile 
legale privint registrul general te evitenŃă a salariaŃilor 

Nr. controale  
Trim. 
I � IV 

Verificarea motului în care angajatorii respectă preveterile 
Legii nr. 52/2011 privint exercitarea unor activităŃi cu caracter 
ocazional tesfă�urate te zilieri �i a normelor te aplicare a 
acesteia, cu motificările �i completările ulterioare. 

Nr. controale  
Trim. 
I � IV 

Verificarea motului în care angajatorii respectă preveterile O.G 
nr. 25/2014 privint încatrarea în muncă �i teta�area străinilor 
pe teritoriul României �i pentru motificarea �i completarea unor 
acte normative privint regimul străinilor în România, cu 
motificările �i completările ulterioare. 

Nr. controale  
Trim. 
I � IV 

 
 
AcŃiuni în tomeniul 
relaŃiilor te muncă 

Verificarea motului în care angajatorii respectă preveterile 
Legii tialogului social nr. 62/2011, republicată, cu motificările 
�i completările ulterioare. 

Nr. controale  
Trim. 
I � IV 

Verificarea motului în care angajatorii respectă preveterile 
Legii 467/2006 privint stabilirea catrului general te informare 
�i consultare a salariaŃilor. 

Nr. controale  
Trim. 
I � IV AcŃiuni proprii la itm 

în tomeniul relaŃiilor 
te muncă Metiatizarea efectelor negative ale muncii neteclarate prin 

organizarea periotică a unor sesiuni te informare �i 
con�tientizare atresate angajatorilor �i angajaŃilor 

Nr. sesiuni organizate  
Trim. 
I � IV 
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Casa JudeŃeană de Pensii Dolj 
ÎmbunătăŃirea performanŃelor activităŃii Casei JuteŃene te Pensii 
Dolj 

  
Permanent 

Cre�terea calităŃii serviciilor oferite beneficiarilor sistemului 
public te pensii. 

  
Permanent 

ÎmbunătăŃirea sistemului te comunicare cu beneficiarii �i cu 
reprezentanŃii mass�metia, pentru asigurarea unei imagini 
obiective a activităŃii instituŃiei. 

  
Permanent 

 Informarea, în tomeniul propriu te competenŃă, a persoanelor 
interesate cu privire la trepturile �i obligaŃiile ce le revin, în 
aplicarea regulamentelor europene te coortonare a sistemelor te 
securitate socială �i a acorturilor bilaterale te securitate socială. 

  

Permanent 

Dezvoltarea  unui sistem eficient �i transparent te asigurare la 
accitente te muncă �i boli profesionale  

  
Permanent 

25 

Asigurarea unui 
serviciu public stabil, 
profesionist, 
transparent, eficient 
�i imparŃial în 
interesul cetăŃenilor  
 

 Eficientizarea activităŃii te expertiză meticală �i recuperare a 
capacită�ii te muncă. 

  
Permanent 

Eficientizarea activităŃii sistemului public te pensii prin 
îmbunătăŃirea comunicării cu beneficiarii acestui sistem,  
retucerea costurilor aferente furnizării serviciilor publice. 

  
Permanent 

Eficientizarea activităŃii sistemului public te pensii prin 
îmbunătăŃirea comunicării in catrul fiecărei case te pensii, intre 
casele te pensii si tirecŃiile te specialitate tin catrul CNPP. 

  
Permanent 

ÎmbunătăŃirea gestiunii tocumentelor în  Casei JuteŃene te Pensii 
Dolj. 

  
Permanent 

26 

Simplificare 
operaŃională 
 

Asigurarea infrastructurii te comunicaŃii �i securitatea bazelor te 
tate. 

  
Permanent 

Asigurarea resurselor necesare funcŃionării sistemului public te 
pensii �i al sistemului te asigurare pentru accitente te muncă �i 
boli profesionale. 

  

Permanent 

Recuperarea prejuticiilor constatate la nivelul CJP Dolj, prin 
promovarea acŃiunilor în instanŃele te jutecată. 

  
Permanent 

27 

Gestionarea eficientă 
a resurselor alocate 
sistemului public te 
pensii �i sistemului 
te asigurare la 
accitente te muncă �i 
boli profesionale 

Optimizarea cheltuielilor   Permanent 
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Atragerea în sistem te noi asiguraŃi pe baza contractelor te 
asigurare. 

  
Permanent 

Asigurarea resurselor necesare funcŃionării sistemului public te 
pensii �i al sistemului te asigurare pentru accitente te muncă �i 
boli profesionale. 

  
Permanent 

Recuperarea prejuticiilor constatate la nivelul CJP Dolj, prin 
promovarea acŃiunilor în instanŃele te jutecată. 

  
Permanent 

Optimizarea cheltuielilor 
 

  
Permanent 

 Atragerea în sistem te noi asiguraŃi pe baza contractelor te 
asigurare. 

  
Permanent 

OPganismul IntePmediaP Regional pentPu PPogPamul OpePațional SectoPial  
          DezvoltaPea ResuPseloP Umane Regiunea Sud Vest Oltenia 

 
� Evaluarea, selecŃia �i contractarea proiectelor 
� Verificarea achizițiilor și a cererilor te rambursare și plată 
� Monitorizarea proiectelor 
� Informare și comunicare 

 
Nr. proiecte 

 

 

� Evaluarea, selecŃia �i contractarea proiectelor 
� Verificarea achizițiilor și a cererilor te rambursare și plată 
� Monitorizarea proiectelor 
� Informare și comunicare 

 
 
Nr. proiecte  

 

� Evaluarea, selecŃia �i contractarea proiectelor 
� Verificarea achizițiilor și a cererilor te rambursare și plată 
� Monitorizarea proiectelor 
� Informare și comunicare 

 
 
Nr. proiecte  

 

� Evaluarea, selecŃia �i contractarea proiectelor 
� Verificarea achizițiilor și a cererilor te rambursare și plată 
� Monitorizarea proiectelor 
� Informare și comunicare 

 
 
Nr. proiecte  

 

� Evaluarea, selecŃia �i contractarea proiectelor 
� Verificarea achizițiilor și a cererilor te rambursare și plată 
� Monitorizarea proiectelor 
� Informare și comunicare 

 
 
Nr. proiecte  

 

 

Gestionarea 
proiectelor finanłate 
prin POCU 

Orice actiune la solicitarea AMPOCU �   
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13. SĂNĂTATE 
 

NP. cPt. DiPecții de acțiune AcŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP 

IndicatoPi anuali 
măsuPabili pPopuCi � 

valoaPe anuală 
alocată investiŃiei       

Stadiul fizic 
de PealizaPe 

TePmen 
de 

finalizaPe 

DIRECłIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ 
 

A1. Monitorizarea încheierii te contracte între furnizorii te 
servicii meticale (cabinetele meticale organizate conform O.G. 
124/1998 aprobată prin Legea 629/2001 ambulatorii te 
specialitate �i unităŃile spitalice�ti) �i Casa JuteŃeană te Asigurări 
te Sănătate Dolj. 

Nr.localități fără 

CMfamilie 

Nr.cab.MF contr. 

Nr,cab.spec. contr. 

Nr. Spitale contr. 

 Luna  mai 

2017 

A2. Asigurarea te contiŃii suplimentare/ motivante, în veterea 
instalării te cabinete meticale în zonele tefavorizate  

Nr.cab.noi înființate  Permanent 

A3. Asigurarea formarii unui număr atecvat te categorii te 
personal cu preponterenŃă pentru specialităŃile teficitare. 

Nr.met spec.noi 
Nr.met primari noi 

 Conf. 

Progr. MS 

A4. Asigurarea funcŃionării Centrelor te PermanenŃă tin metiul 
rural. 

Nr.centre permanență  Permanent 

 

Asigurarea accesului populaŃiei la 
servicii te sănătate te bază  

A5. Întrumarea �i controlul metotologic pentru unităŃile metico�
sociale. 

Nr.Unități metico�
sociale 

 Permanent 

A6. Monitorizarea activităŃii echipelor  manageriale tin unităŃile 
sanitare prin urmărirea inticatorilor te performanŃă ai 
managementului prevăzuŃi în contractul te atministrare. 

Nr spitale 
monitorizate 

 Permanent 

A7.Dezvoltarea spitalelor juteŃene te urgenŃă te interes strategic 
�i cre�terea competenŃei acestora 

Nr.spitale beneficiare  Permanent 

A8. Monitorizarea construcției spitalului regional te urgență, 
totat cu echipamente te ultimă generație și care va elimina 
eforturile financiare și umane pentru teplasarea cetățenilor către 
București 

Statiu  Permanent 

A9. Monitorizarea �i controlul asistenŃei meticale primare 
(asistenŃa meticală te familie �i ambulatoriile te specialitate). 

Nr.controale  Permanent 

 
Coortonarea îngrijirilor te sănătate 
prin asigurarea unor trasee optime 
pentru pacienŃi, pe categorii te 
afecŃiuni 

 
 

 

A10. Implementarea �i monitorizarea te instrumente care să 
asigure calitatea serviciilor te sănătate /siguranŃa pacienŃilor 

Nr.setințe instruire  Permanent 
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A11. Organizarea la nivel local a examenelor te rezitenŃiat, te 
metic specialist �i metic primar. 

Nr.examene  Conf. 
Progr. MS 

A12. Controlul aplicării legislaŃiei în vigoare privint încatrarea, 
salarizarea, promovarea �i acortarea tuturor celorlalte trepturi 
salariale în unităŃile subortonate. 

Nr.unități asistate  Semestrial 

A13. Controlul economico�financiar al unităŃilor sanitare tin 
subortine prin: certificarea bilanŃului contabil la unităŃile sanitare, 
verificarea gestionară te font a unităŃilor, verificarea 
patrimoniului cabinetelor meticale intivituale acortate în 
comotat. 

Nr.unități controlate=  Trimestrial 

A14. Culegerea, prelucrarea �i analiza informaŃiilor privint starea 
te sănătate a populaŃiei, contiŃiilor te metiu, activităŃii metico�
sanitare �i implicaŃiile acestora asupra stării te sănătate a 
populaŃiei. 

Nr lucrări elaborate  Noiembrie 

A18. Supravegherea epitemiologică a bolilor transmisibile si 
netransmisibile ; 
Supravegherea calităŃii apei, aerului, metiului, a contiŃiilor te 
muncă, colectivităŃilor te tineri �i copii. 

Nr.rapoarte  elaborate  Permanent 
Decembrie 

A19. Organizarea �i monitorizarea Programelor NaŃionale te 
Sănătate finanŃate te la bugetul te stat:  

Nr.subprograme 
terulate 

 Permanent 
Decembrie 

 
Management profesionist al 
programelor naŃionale te sănătate. 

 
A20. Implicarea meticilor te familie tin metiul rural în asistenŃa 
meticală comunitară �i în reŃeaua te planificare familială 

Nr.asistenți 
comunitari 
Nr.metiatori sanitari 

 Permanent 
Decembrie 

A21. Controlul, monitorizarea si evaluarea activităŃii  te acortare 
a asistentei meticale te către unităŃile sanitare tin juteŃ 

Nr controale efectuate  Permanent 

A22. AcŃiuni te control �i inspecŃie sanitară în alimentaŃia publică 
�i colectivă, alimentarea cu apă, gestionarea rezituurilor, 
colectivităŃile te tineri �i copii, unităŃi �colare si unităŃi sanitare. 

Nr controale efectuate  Permanent 

A23. Acortarea te consultanŃă �i  asistenŃa tehnică comunităŃilor 
locale în stabilirea nevoilor �i a priorităŃilor în tomeniul asistenŃei 
meticale comunitare 

Nr. localități cu AC 
Nr. localități cu MS 
 

 Permanent 

A24. Vânzarea cabinetelor meticale organizate conform O.G. 
124/1998. 

Nr.Comisii te vânzare 
Nr.cabinete vântute 

 Permanent 

 

Eficientizarea reŃelei meticale 
 
 

A25. Dezvoltarea te centre te sănătate ambulatorii 
multifuncŃionale ( specialităŃi meticale ; specialităŃi paraclinice/ 
servicii te imagistică/laborator/explorări funcŃionale) 

Nr.Centre 
multifuncționale 

 Conform 
HG �i 

Ortinelor 
MS 
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A26 .Simplificarea accesului la serviciile publice prin 
funcŃionarea  biroului unic 

Birou unic funcțional  Permanent 

A27. Furnizare te servicii publice pe cale electronica.. Nr.petiții electr. 
rezolvate 
Nr.IP electr. rezolvate 

 Permanent 
 

Asigurarea transparentei in 
cheltuirea banilor publici 

A28. Facilitare accesului populaŃiei la informaŃiile publice prin 
publicarea lor pe site�ul DSP 

Nr.actualizări site 
Nr.articole site 

 Permanent 

A 29.Implementarea programului te tezvoltare a sistemului te 
control managerial al DSP Dolj 2017 

Plan tezvoltare CM 
impementat= 

 Permanent 

A30. Actualizarea Planului strategic al instituŃiei Plan strategic 
actualizat 

 Trim.II 

A 31. Întocmirea Raportului anual asupra sistemului te control 
managerial 

Raport anual SCM  Trim.I 

A 32.Autoevaluarea sistemului te control  managerial Nr.autoevaluări  Trimestrial 

A 33.Actualizarea registrului te riscuri Registru riscuri 
actualizat 

 Semestrial 

A 34 Finalizarea elaborării proceturilor si reevaluarea lor Nr.Proceturi 
finalizate 
 

 Permanent 

 

Dezvoltarea sistemului te control 
managerial 

A 35 Autitarea sistemului integrat te management ISO 9001/ 
managementul calităŃii, ISO 14001/metiu �i ISO 18001/sănătatea 
�i securitatea în muncă.      

Nr.certificate  ISO  Semestrul I 

Casa de asiguPăPi de sănătate Dolj 

NP. cPt. DiPecții de acțiune AcŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP 

IndicatoPi anuali 
măsuPabili pPopuCi � 

valoaPe anuală 
alocată investiŃiei       

Stadiul fizic 
de PealizaPe 

TePmen 
de 

finalizaPe 

32 Organizarea te întâlniri cu meticii te familie �i cei te 
specialitate pentru a analiza aspecte privint calitatea serviciilor 
meticale tin asistenŃa meticală primară, precum �i respectarea 
ăreveteriloer actelor normative în vigoare �i te a�i informa asupra 
motificărilor apărute în actele normative stabilint măsurile ce se 
impun pentru îmbunătăŃirea activităŃii. 

  Trimestrial  Organizarea serviciilor te sănătate 
la nivel local 

33 Evaluarea gratului te satisfacŃie al asiguraŃilor privint 
calitatea serviciilor meticale, urmărintu�se itentificarea cauzelor 
care tetermină nemulŃumirea acestora, eliminarea lor �i 
propunerea te măsuri pentru îmbunătăŃirea serviciilor meticale 

  Trimestrial 
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prestate. 
Informarea asiguraŃilor cu privire la trepturile �i obligaŃiile ce le 
revin, în calitate te asigurat, în catrul sistemului te asigurări 
sociale te sănătate. 

  permanent 

34 Monitorizarea �i controlul terulării contractelor te furnizare 
servicii meticale �i farmaceutice. 

  permanent 

35 Monitorizarea programelor naŃionale cu scop curativ pentru 
boli cu consecinŃe grave asupra stării te sănătate a populaŃiei atât 
prin farmaciile cu circuit închis cât �i prin cele cu circuit teschis 
aflate în contract cu CAS Dolj. 

  Trimestrial 

36 Gestionarea juticioasă a fonturilor pentru asistenŃă meticală, 
asistenŃa spitalicească �i a asistenŃei cu meticamente compensate 
�i gratuite în ambulatoriu, în veterea finanŃării corespunzătoare a 
furnizorilor te servicii meticale �i farmaceutice în sensul 
ameliorării nivelului �i calităŃii serviciilor meticale 

  permanent 

 
14. TINERET II SPORT 

NP. cPt. DiPecții de acțiune AcŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP 

IndicatoPi anuali 
măsuPabili pPopuCi 

� valoaPe anuală 
alocată investiŃiei      

Stadiul fizic 
de PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

DiPecŃia JudeŃeană pentPu SpoPt Ci TinePet Dolj 
 

 Dezvoltarea �i susŃinerea practicării 
continue a activităŃilor fizice �i 
sportive cu implicarea 
atministraŃiei publice locale, mai 
ales în metiul rural, acolo unte 
sportul este promovat insuficient 

� semnarea te protocoale te parteneriat în veterea tezvoltării 
sportului tin Dolj, cu: Atministratia Publică Locală, Feteratii 
sportive nationale, Comitetul Olimpic si Sportiv Român, 
Inspectoratul Scolar Jutetean, Policlinica pentru Sportivi, 
Societatea Civilă, Societăti comerciale, Mass�metia si alti 
parteneri 

Numarul te 
protocoale incheiate 
in veterea bunei 
tesfasurari a 
actiunilor sportive 

 
 
 

 
 

31.12.2017 

 Dezvoltarea infrastructurii  
sportive 

� Sprijin logistic în obtinerea Certificatului te Itentitate Sportivă 
pentru structurile sportive cu sau fără personalitate juritică 
� Asigurarea unui flux informational eficient si operativ cu 
institutiile si structurile sportive 
� Participarea la atunările generale ale structurilor sportive tin 
jutet; întrumarea tehnico�metotică a structurilor sportive 

Numarul te 
certificate te 
itentitate sportiva, 
imbunatatirea 
fluxului 
informational cu 
institutiile si 
structurile sportive 

 
 

 
 

 
 

 

31.12.2017 
 
 
 
 
 

30.10.2017 
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prin punerea la 
tispozitie a bazei 
proprii te tate 

 
 

 Incurajarea sportului te masă � Finantarea continuă si sustinută a activitătii sportive 
� sprijin logistic 
� organizarea te actiuni te constientizare a populatiei asupra 
fenomenului "Miscare pentru sănătate" 
� Atragerea fonturilor tin surse private interne sau externe în 
veterea realizării unor proiecte sportive 

Procentul te 
finantare a activitatii 
sportive fata te cel 
tin anul precetent; 
cresterea numarului 
te actiuni; 
imbunatatirea 
atragerii te fonturi 
pentru proiecte 
sportive 

 31.12.2017 
 

31.12.2017 
 

31.12.2017 
 
31.12.2017 

 Sustinerea sportului te performantă � Centralizarea Calentarului sportiv jutetean, national, 
international 
� Sprijinirea cursurilor Asociatiilor Jutetene în veterea formării si 
perfectionării arbitrilor 
� Perfectionarea antrenorilor, sprijin logistic pentru înscriere si 
avansare la CNFPA 

Imbunatatirea 
calentarului sportiv 
prin cresterea nr te 
actiuni si competitii 
sportive; riticarea 
nivelului te 
pregatire si 
perfectionare a 
antrenorilor prin 
cresterea numarului 
te cursuri te 
perfectionare 

 31.03.2017 
 
 

30.06.2017 
 
 

31.12.2017 
 

 Promovarea etucaŃiei sportive �i te 
voluntariat în �coli �i prezentarea 
beneficiilor obŃinute prin 
practicarea unor activităŃi sportive 
tuturor elevilor 

� activităti la nivelul unitătilor scolare, structurilor sportive, în 
rântul publicului consumator te evenimente sportive 
� realizarea te parteneriate cu mass�metia, cu sprijinul Filialei 
Acatemiei Olimpice Române Dolj si a comisiilor jutetene te: 
etucatie sportivă, fair�play si tolerantă în sport, prevenire, 
etucatie si sanctionare a actelor te topaj si violentă în sport. 

Un numar mai mare 
te actiuni si 
activitati la nivelul 
unitatilor scolare; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

31.12.2017 
 
 
 

31.12.2017 

 Sustinerea si promovarea sportivilor 
cu rezultate foarte bune 

� sprijinirea financiară a sportivilor te performantă prin acortarea 
te intemnizatii te efort, cantonamente, gratuitate pentru 
antrenamente in bazele sportive proprii, gratuitate pentru refacere 
si recuperare. 

Un procent mai mare 
te sprijin financiar 
pentru sportivii te 
performanta, fata te 
anul precetent 

 31.12.2017 
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 Dezvoltarea bazei materiale � intretinerea si moternizarea bazelor turistica si sportive proprii  
� reparatii curente la Baza Turistica Craiova 
� reparatii curente Sala Matei Basarab 

Asigurarea te 
instalatii si 
echipamente 
sportive pentru 
pregatire si 
competitii; 
asigurarea unui 
stantart te curatenie 
si functionalitate in 
Baza Turistica 

 
 

31.12.2017 
 

01.10.2017 
 

01.10.2017 
 
 

 Crearea unui program al egalităŃii 
te �anse pentru tinerii proveniŃi tin 
metii tezavantajate  

A.Tabere sociale �i pentru persoane cu hanticap 
 
B.Caravana tineretului  
 
 

C.Festivalul jocurilor tratiŃionale, etiŃia a II�a  
Organizarea unui festival te jocuri tratiŃionale  
 
 
Antreprenor în rural 
Sesiuni te informare prinvint oportunităŃile te finanŃare  
 
Descoperă�te! 
Cursuri săptămânale în tomenii te interes pentru tineri  

Nr. beneficiari:400 
 
Nr. participanŃi 200 
 
Nr. participanŃi 50 
Nr beneficiari 200 
 
Nr  participanŃi 50  
 
 
 
Nr. participanŃi :50 

 
 

 

15.09.2017 
 
 

15.12.2017 
 

1.10.2017  
 
 
 
 

1.11.2017  
 
 
15.12.2017 

 Promovarea culturii �i a activităŃilor 
vocaŃionale în  rântul tinerilor 

B. Competitia TinereŃii –Concurs între liceele toljene cu probe 
tiverse, atractive pentru tineri  
 
Protance  
Organizarea unei conferinŃe nationale tespre importanŃa tansului 
în formarea personalităŃăii  
 
Festivalul naŃional te poezie �i proza  pentru tineri 
Concurs te literatură pentru tineri  
 
Craiova prin ochii tinerilor  
Cursuri te fotografie �i organizarea unei expoziŃii te fotografie  

 
Tinerii în centru!  

Nr. beneficiari: 6000 
Nr. licee implicate: 
22  
 
Nr. participanŃi 100 
 
 
 
Nr.  participanŃi 100 
 
 
Nr. participanŃi 20 
 
Nr. beneficiari 500 

 
 
 
 
 
 

31.12.2017 
 

 
 
 
1.07.2017 
 
 
 
1.07.2017 
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Organizarea te ateliere  �i cursuri săptămânale în tomenii te 
interes pentru tineri – teatru, jurnalism, cluburi te lectură  

1.08.2017 
 

 Promovarea voluntariatului �i a 
implicării sociale în rântul tinerilor  

Voluntari în acŃiune  
Implicarea tinerilor în proiecte care sa promoveze etucaŃia 
incluzivă  
 
Ne une�te Dunărea 
Schimb te experienŃă între voluntarii centrelor te tineret toljene 
�i voluntarii centrelor te tineret tin Tulcea. 
 
Clubul te tezbateri EXPRESS. 
Organizarea te cursuri te comunicare �i tezbateri acatemice 
pentru tineri. 
 
I.E�ti tare, voluntare! 
Recunoa�terea �i recompensarea voluntarilor,proiectelor �i ONG 
–urilor active.  

Nr. beneficiari 200  
 
 
 
 
Nr. participanŃi 30 
 
 
 
 
Nr. participanŃi 150  
 
 
Nr. beneficiari 500 
 

 
 

18.11.2017  
 
 
 
 
 

1.09.2017  
 
 
  
 
 

15.12.2017  
 

15.12.2017 
 Promovarea etucaŃiei civice �i 

implicării sociale în rântul tinerilor 
Argument  
Cursuri te public speaking  

Nr. beneficiari  
tirecŃi 30 

 31.08.2017 

 Consiliere �i orientare în carieră  
 

K.Cariera ta, primii pa�i  
Consilierea �i orientarea tinerilor privint carierea  

Nr. beneficiari 
tirecŃi 80  

 15.12.2017 

 Crearea unui program al egalităŃii 
te �anse pentru tinerii proveniŃi tin 
metii tezavantajate  

A.Tabere sociale �i pentru persoane cu hanticap 
 
B.Caravana tineretului  
 
 

C.Festivalul jocurilor tratiŃionale, etiŃia a II�a  
Organizarea unui festival te jocuri tratiŃionale  
 
 
Antreprenor în rural 
Sesiuni te informare prinvint oportunităŃile te finanŃare  
 
Descoperă�te! 
Cursuri săptămânale în tomenii te interes pentru tineri  

Nr. beneficiari:400 
 
Nr. participanŃi 200 
 
Nr. participanŃi 50 
Nr beneficiari 200 
 
Nr  participanŃi 50  
 
 
 
Nr. participanŃi :50 

 
 

 

15.09.2017 
 
 

15.12.2017 
 

1.10.2017  
 
 
 
 

1.11.2017  
 
 
15.12.2017 

 Promovarea culturii �i a activităŃilor 
vocaŃionale în  rântul tinerilor 

B. Competitia TinereŃii –Concurs între liceele toljene cu probe 
tiverse, atractive pentru tineri  

Nr. beneficiari: 6000 
Nr. licee implicate: 

 
 

31.12.2017 
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Protance  
Organizarea unei conferinŃe nationale tespre importanŃa tansului 
în formarea personalităŃăii  
 
Festivalul naŃional te poezie �i proza  pentru tineri 
Concurs te literatură pentru tineri  
 
Craiova prin ochii tinerilor  
Cursuri te fotografie �i organizarea unei expoziŃii te fotografie  

 
Tinerii în centru!  

Organizarea te ateliere  �i cursuri săptămânale în tomenii te 
interes pentru tineri – teatru, jurnalism, cluburi te lectură  

22  
 
Nr. participanŃi 100 
 
 
 
Nr.  participanŃi 100 
 
 
 
Nr. participanŃi 20 
 
Nr. beneficiari 500 

 
 
 
 

 
 
 
1.07.2017 
 
 
 
1.07.2017 
 
 
 
 
1.08.2017 
 

 Promovarea voluntariatului �i a 
implicării sociale în rântul tinerilor  

Voluntari în acŃiune  
Implicarea tinerilor în proiecte care sa promoveze etucaŃia 
incluzivă  
 
Ne une�te Dunărea 
Schimb te experienŃă între voluntarii centrelor te tineret toljene 
�i voluntarii centrelor te tineret tin Tulcea. 
 
Clubul te tezbateri EXPRESS. 
Organizarea te cursuri te comunicare �i tezbateri acatemice 
pentru tineri. 
 
I.E�ti tare, voluntare! 
Recunoa�terea �i recompensarea voluntarilor,proiectelor �i ONG 
–urilor active.  
 

Nr. beneficiari 200  
 
 
 
 
Nr. participanŃi 30 
 
 
 
 
Nr. participanŃi 150  
 
 
 
Nr. beneficiari 500 
 

 
 

18.11.2017  
 
 
 
 
 

1.09.2017  
 
 
  
 
 

15.12.2017  
 

15.12.2017 

 Promovarea etucaŃiei civice �i 
implicării sociale în rântul tinerilor  
 
 

Argument  
Cursuri te public speaking  
 

 
Nr. beneficiari  
tirecŃi 30 

  
31.08.2017 

 Consiliere �i orientare în carieră  
 

K.Cariera ta, primii pa�i  
Consilierea �i orientarea tinerilor privint carierea  

Nr. beneficiari 
tirecŃi 80  

 15.12.2017 

 Crearea unui program al egalităŃii 
te �anse pentru tinerii proveniŃi tin 

A.Tabere sociale �i pentru persoane cu hanticap 
 

Nr. beneficiari:400 
 

 
 

15.09.2017 
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metii tezavantajate  B.Caravana tineretului  
 
 

C.Festivalul jocurilor tratiŃionale, etiŃia a II�a  
Organizarea unui festival te jocuri tratiŃionale  
 
 
Antreprenor în rural 
Sesiuni te informare prinvint oportunităŃile te finanŃare  
 
Descoperă�te! 
Cursuri săptămânale în tomenii te interes pentru tineri  

Nr. participanŃi 200 
 
Nr. participanŃi 50 
Nr beneficiari 200 
 
Nr  participanŃi 50  
 
 
 
Nr. participanŃi :50 

  
15.12.2017 

 
1.10.2017  

 
 
 
 

1.11.2017  
 
 
 
15.12.2017 

 Promovarea culturii �i a activităŃilor 
vocaŃionale în  rântul tinerilor 

B. Competitia TinereŃii –Concurs între liceele toljene cu probe 
tiverse, atractive pentru tineri  
 
Protance  
Organizarea unei conferinŃe nationale tespre importanŃa tansului 
în formarea personalităŃăii  
 
Festivalul naŃional te poezie �i proza  pentru tineri 
Concurs te literatură pentru tineri  
 
Craiova prin ochii tinerilor  
Cursuri te fotografie �i organizarea unei expoziŃii te fotografie  

 
Tinerii în centru!  

Organizarea te ateliere  �i cursuri săptămânale în tomenii te 
interes pentru tineri – teatru, jurnalism, cluburi te lectură  

Nr. beneficiari: 6000 
Nr. licee implicate: 
22  
 
Nr. participanŃi 100 
 
 
 
Nr.  participanŃi 100 
 
 
Nr. participanŃi 20 
 
 
 
Nr. beneficiari 500 

 
 
 
 
 
 

31.12.2017 
 

 
 
 
1.07.2017 
 
 
 
1.07.2017 
 
 
 
1.08.2017 
 
15.12.2017 

 
15. TRANSPORTURI 
 
 
DiPecŃia Regională de DPumuPi Ci PoduPi CPaiova 
 

NP. cPt. DiPecții de acțiune AcŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP 
IndicatoPi anuali 

măsuPabili pPopuCi � 
valoaPe anuală alocată 

Stadiul fizic de 
PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 
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investiŃiei           

 
Consolitare �i amenajare scurgere ape 
DN 55 km 4+400 � 71+100 

Acort contractual pentru execuŃie lucrări �i servicii te 
proiectare 

Propunere  
Program 2016:  8.106 

mii lei 
25 % 2018 

 
Amenajare scurgere ape DN 56A km 
10+450 

Expertiză tehnică �i DocumentaŃie te Avizare a 
Lucrărilor te IntervenŃii 

Propunere  
Program 2016:  

1 mii lei 

obținere H.G. 
privint aprobare 

inticatori 
tehnico�

economici 

5 luni te 
la ortinul 

te 
începere al 
lucrărilor 

 
Centura te ocolire Craiova – varianta 
Sut DN 56 – DN 55 – DN 6 

Contract te servicii pentru reactualizare tocum. 
tehnică, întocmire Proiect tehnic, Detalii te execuŃie 

Program 2016:           0 
mii lei 

fără ortin te 
începere a 
prestării 

serviciilor 

� 

 
Pot DN 6 km 235+272 peste Amaratia 
la Craiova 

procetură te achiziŃie pentru Proiect tehnic, Detalii te 
execuție, asistență tehnică �i execuŃie lucrări 

Program 2016:      1.350 
mii lei 

procetură te 
achiziŃie pentru 
PT, DE, AT �i 
execuŃie lucrări  

6 luni te 
la ortinul 

te 
începere al 
lucrărilor 

 
Sporire capacitate te trafic pe DN 65 
km 5+210 – km 11+500 

Contract te servicii pentru întocmire Stutiu te 
fezabilitate, Proiect tehnic, Detalii te execuție și 

Asistență tehnică  

Program 2016: 
7 mii lei 

întocmire Stutiu 
te fezabilitate 

� 

 
 
16. TURISM, IMM II MEDIUL DE AFACERI 
 

NP. cPt. DiPecții de acțiune AcŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP 

IndicatoPi anuali 
măsuPabili pPopuCi � 

valoaPe anuală alocată 
investiŃiei           

Stadiul fizic 
de PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

OFICIUL  DE CADASTRU II PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
 Arhivarea �i conservarea tocumentelor 

protuse te instituŃie, în conformitate 
cu Legea Arhivelor NaŃionale 

� Întreprinterea masurilor necesare în acest sens, 
itentificarea spaŃiilor  

proprii  
 

2017 
 

 Sistemului Informatic Integrat te 

Catastru �i Publicitate Imobiliară 

 

� Demararea lucrărilor te catastru sistematic în 4 UAT 
te pe raza juteŃului Dolj, cuprinse în Programul 
NaŃional te Catastru �i Carte Funciară 

Fonturi proprii În terulare 2023 
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17. MINORITĂłI 
 

NP. CPt. DiPecții de acțiune AcŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP 

IndicatoPi 
anuali 

măsuPabili 
pPopuCi � 

valoaPe anuală 
alocată 

investiŃiei         

Stadiul 
fizic de 

PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

InstituŃia PPefectului JudeŃul Dolj 
Implementarea măsurilor �i acŃiunilor prevăzute te HG 1221 /2011 cu 
motificările �i completările ulterioare 

numărul 
acŃiunilor te 
întrumare  

 permanent 

Consolitarea  parteneriatelor cu ONG�urile rome    permanent 
Realizarea rapoartelor te monitorizare în tomeniu numărul 

acŃiunilor te 
verificare  

 permanent 

Realizarea �i transmiterea te informări către MAI, inclusiv cu privire la 
problemele itentificate ori la aspectele care pot fi îmbunătăŃite 

numărul 
informărilor 
transmise MAI  

 permanent 

Organizarea �etinŃelor Grupului Local Mixt pentru romi în juteŃul Dolj Nr.setinte  permanent 

 ÎmbunătăŃirea situaŃiei romilor  

Organizarea te acŃiuni împreună cu organizaŃiile neguvernamentale te 
romi 

Nr.actiuni  permanent 

 
 


