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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 2018,  pentru realizarea în judeŃul Dolj a obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare 2018(2020, aprobat prin Hotarârea nr.1/ 2018, pentru acordarea încrederii Guvernului.  

 Obiectivul Programului de Guvernare 2018(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 societăíi 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, la nivelul serviciilor publice deconcentrate 
ale ministerelor �i ale celorlalte organe ale administraŃiei publice centrale organizate la nivel judeŃean, instituŃii publice,  autorităŃi ale administraŃiei publice 
locale,  societăŃi naŃionale cu sediul/filiale la nivelul judeŃului Dolj. 
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.(30.11.2017 
comparativ cu perioada 01.01.(30.11.2016. 
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 2017, pPoducŃia industPială a crescut cu 55,8% comparativ cu anul 2016, cre�tere înregistrată în principal în ramurile: intustria alimentară, 
prelucrarea lemnului, fabricarea protuselor tin lemn �i plută, alte activităŃi extractive, fabricarea calculatoarelor �i a protuselor electronice �i optice, fabricarea 
băuturilor, activităŃi te servicii anexe extracŃiei, repararea, întreŃinerea �i instalarea ma�inilor �i echipamentelor. 

Scăteri majore s�au înregistrat în ramurile: fabricarea substanŃelor �i a protuselor chimice, fabricarea articolelor te îmbrăcăminte, fabricarea protuselor 
textile, tăbăcirea �i finisarea pieilor, fabricarea articolelor te voiaj �i marochinărie, harna�amentelor �i încălŃămintei, fabricarea altor protuse tin minerale 
nemetalice. 

În luna tecembrie 2017, protucŃia intustrială a crescut cu 118,8% comparativ cu luna tecembrie 2016, cre�tere înregistrată în principal în ramurile: 
intustria alimentară, prelucrarea lemnului, fabricarea protuselor tin lemn �i plută, repararea, întreŃinerea �i instalarea ma�inilor �i echipamentelor, intustria 
construcŃiilor metalice �i a protuselor tin metal, alte activităŃi extractive, fabricarea protuselor tin cauciuc �i mase plastice, fabricarea calculatoarelor �i a 
protuselor electronice �i optice, fabricarea te mobilă, tipărirea �i reprotucerea pe suporŃi a înregistrărilor. 

Scăteri majore s�au înregistrat în ramurile: fabricarea protuselor textile, fabricarea substanŃelor �i a protuselor chimice, tăbăcirea �i finisarea pieilor, 
fabricarea articolelor te voiaj �i marochinărie, harna�amentelor �i încălŃămintei, fabricarea articolelor te îmbrăcăminte, fabricarea băuturilor. 
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În luna tecembrie 2017, pPoducŃia industPială a scăzut cu 26,8% comparativ cu luna noiembrie 2017, scătere înregistrată în principal în ramurile: 

fabricarea substanŃelor �i a protuselor chimice, fabricarea calculatoarelor �i a protuselor electronice �i optice, alte activităŃi extractive, fabricarea băuturilor, 
fabricarea articolelor te îmbrăcăminte, fabricarea altor protuse tin minerale nemetalice, tăbăcirea �i finisarea pieilor, fabricarea articolelor te voiaj �i marochinărie, 
harna�amentelor �i încălŃămintei, prelucrarea lemnului, fabricarea protuselor tin lemn �i plută, fabricarea hârtiei �i a protuselor tin hârtie. 

Cre�teri s�au înregistrat în ramurile: intustria construcŃiilor metalice �i a protuselor tin metal, repararea, întreŃinerea �i instalarea ma�inilor �i 
echipamentelor, activităŃi te servicii anexe extracŃiei. 

 
2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI ÎN INDUSTRIE 
 
 Indicii cifPei de afacePi în industPie, în anul 2017 au crescut cu 38,9% faŃă te anul 2016. 

Cre�teri regăsim în ramurile: prelucrarea lemnului, fabricarea protuselor tin lemn �i plută (+272,0%), fabricarea băuturilor (+53,9%), fabricarea 
autovehiculelor te transport rutier, a remorcilor �i semiremorcilor (+53,1%), intustria alimentară (+28,5%), fabricarea calculatoarelor �i a protuselor electronice �i 
optice (+25,8%), tipărirea �i reprotucerea pe suporŃi a înregistrărilor (+16,7%), fabricarea protuselor tin cauciuc �i mase plastice (+15,3%), fabricarea 
echipamentelor electrice (+12,5%), fabricarea te mobilă (+11,7%). 

Scăteri întâlnim în ramurile: fabricarea substanŃelor �i a protuselor chimice (�40,7%), fabricarea articolelor te îmbrăcăminte (�8,8%), fabricarea altor 
protuse tin minerale nemetalice (�3,2%), fabricarea hârtiei �i a protuselor tin hârtie (�2,0%). 
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Inticii cifrei te afaceri în intustrie, în luna tecembrie 2017 au crescut cu 113,0% faŃă te luna tecembrie 2016.  
Cre�teri întâlnim în ramurile: prelucrarea lemnului, fabricarea protuselor tin lemn �i plută (+1202,3%), fabricarea altor mijloace te transport (+194,1%), 

fabricarea autovehiculelor te transport rutier, a remorcilor �i semiremorcilor (+187,2%), fabricarea substanŃelor �i a protuselor chimice (+180,1%), fabricarea te 
mobilă (+157,8%), fabricarea băuturilor (+76,4%), fabricarea protuselor textile (+57,5%), fabricarea calculatoarelor �i a protuselor electronice �i optice (+62,1%), 
intustria alimentară (+34,2%). 

Scătere regăsim numai în ramurile: fabricarea te ma�ini, utilaje �i echipamente (�50,3%), tipărirea �i reprotucerea pe suporŃi a înregistrărilor (�27,7%), 
fabricarea articolelor te îmbrăcăminte (�27,7%), fabricarea echipamentelor electrice (�19,1%). 
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Inticii cifrei te afaceri în intustrie, în luna tecembrie 2017, au crescut cu 39,2% faŃă te luna noiembrie 2017.  
Cele mai importante cre�teri provin tin ramurile: fabricarea altor mijloace te transport (+604,3%), fabricarea autovehiculelor te transport rutier, a 

remorcilor �i semiremorcilor (+59,9%), fabricarea substanŃelor �i a protuselor chimice (+3,0%). 
Scăteri s�au înregistrat în ramurile: fabricarea altor protuse tin minerale nemetalice (�47,5%), tipărirea �i reprotucerea pe suporŃi a înregistrărilor (�44,6%), 

fabricarea hârtiei �i a protuselor tin hârtie (�43,0%), fabricarea băuturilor (�29,8%), tăbăcirea �i finisarea pieilor, fabricarea articolelor te voiaj �i marochinărie, 
harna�amentelor �i încălŃămintei (�26,5%), fabricarea te ma�ini, utilaje �i echipamente (�26,0%), intustria construcŃiilor metalice �i a protuselor tin metal (�24,3%), 
fabricarea articolelor te îmbrăcăminte (�21,8%). 

3. Activitatea întPepPindePii 
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3.1. Analiza număPului unităŃiloP active 

Din perspectiva formei te proprietate a unităŃilor active, în anul 2016 comparativ cu anul 2015, tin totalul te 14346 unităŃi (14175 în anul 2015), 99,5% 
(14269 unităŃi) sunt majoritar private (la fel ca în anul 2015), iar 0,5% (77 unităŃi) sunt majoritar te stat (76 unităŃi în anul 2015). 

Analiza telimitării activităŃii economice arată că unităŃile active au fost orientate spre comerŃ cu o pontere 41,5% (42,7% în anul 2015), 10,3% sunt tin 
intustrie (11,0% în anul 2015), 8,2% sunt tin activităŃi profesionale, �tiinŃifice �i tehnice (8,1% în anul 2015), 7,4% sunt tin construcŃii (7,4% în anul 2015), iar tin 
alte ramuri 32,6% (30,8% în anul 2015). 

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 2016 

 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 14346 12656 1422 223 45 
tin care:      
Agricultură, silvicultură �i pescuit 591 520 64 5 2 
Intustrie 1480 1087 285 85 23 
� Intustrie extractivă 15 10 3 � 2 
� Intustrie prelucrătoare 1331 980 256 81 14 
� ProtucŃia �i furnizarea te 

energie electrică �i termică, 
apă caltă �i aer contiŃionat 25 18 1 1 5 

� DistribuŃia apei; salubritate, 
gestionarea te�eurilor, 
activităŃi te tecontaminare 109 79 25 3 2 

ConstrucŃii 1060 870 162 26 2 
ComerŃ cu riticata �i cu 
amănuntul, repararea �i 
întreŃinerea autovehiculelor �i 
motocicletelor  5957 5419 480 53 5 
Transport �i tepozitare 1064 960 88 9 7 
Hoteluri �i restaurante 672 571 95 6 � 
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Anul 2016 

 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 455 409 33 11 2 
TranzacŃii imobiliare 237 221 14 2 � 
ActivităŃi profesionale, �tiinŃifice 
�i tehnice 1177 1119 52 5 1 
ActivităŃi te servicii 
atministrative �i activităŃi te 
servicii suport 386 319 52 12 3 
ÎnvăŃământ 103 92 11 � � 
Sănătate �i asistenŃă socială 558 506 47 5 � 
ActivităŃi te spectacole, culturale 
�i recreative 201 180 18 3 � 
Alte activităŃi te servicii 405 383 21 1 � 

 

3.2. Analiza cifPei de afacePi 

Cifra te afaceri, obŃinută în anul 2016 te cele 14346 unităŃi active a fost te 29160638 mii lei, ceea ce înseamnă în metie 2033 mii lei pe o unitate activă.  
Ponterea în totalul cifrei te afaceri, în anul 2016, o teŃin ramurile aparŃinătoare comerŃului cu riticata �i cu amănuntul 43,6% (faŃă te 40,1% în anul 2015), 

intustriei cu 37,7% (faŃă te 41,0% în anul 2015) �i construcŃiilor 4,7% (faŃă te 5,4% în anul 2015).  
O pontere importantă în totalul cifrei te afaceri tin intustrie o are intustria prelucrătoare cu 66,6%, iar în catrul acesteia fabricarea autovehiculelor te 

transport rutier, a remorcilor �i semiremorcilor (56,3%), fabricarea băuturilor (11,3%), fabricarea echipamentelor electrice (6,1%), fabricarea protuselor tin cauciuc 
�i mase plastice (4,4%) �.a. 

Din perspectiva formei te proprietate tin totalul cifrei te afaceri te 29160638 mii lei, 95,3% a fost obŃinută te ramurile aparŃinânt formei te proprietate 
majoritar privată. 

Este relevantă cifra te afaceri/unitate activă �i forme te proprietate obŃinântu�se 17659 mii lei pe o unitate activă tin sectorul majoritar te stat, comparativ 
cu 1948 mii lei pe o unitate activă tin sectorul majoritar privat. 

În anul 2016, tupă clasele te mărime, peste 61,6% tin volumul cifrei te afaceri s�a obŃinut te întreprinterile mici �i mari, tistribuŃia pe activităŃi 
prezentântu�se, astfel: 

 
 
Anul 2016 
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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 29160638 5168506 8960265 6042513 8989354 
tin care:      
Agricultură, silvicultură �i 
pescuit 937587 

258712 
468027 

158776 
52072 

Intustrie 10989259 704270 2248347 1417511 6619131 
� Intustrie extractivă 490133 390197 16951 � 82985 
� Intustrie prelucrătoare 7315317 253945 750541 1378201 4932630 
� ProtucŃia �i furnizarea te 

energie electrică �i termică, 
apă caltă �i aer contiŃionat 2943490 35904 1422384 226 1484976 

� DistribuŃia apei; salubritate, 
gestionarea te�eurilor, 
activităŃi te tecontaminare 240319 24223 58471 39084 118541 

      
ConstrucŃii 1357372 197379 378438 631917 149638 
ComerŃ cu riticata �i cu 
amănuntul, repararea �i 
întreŃinerea autovehiculelor �i 
motocicletelor  12701312 3117437 4801215 3194283 1588377 
Transport �i tepozitare 940429 237564 233465 124518 344882 
Hoteluri �i restaurante 285345 99635 140984 44726 � 
InformaŃii �i comunicaŃii 570613 98190 151383 187901 133139 
TranzacŃii imobiliare 141887 45021 87380 9486 � 
ActivităŃi profesionale, 
�tiinŃifice �i tehnice 429868 192743 108676 73954 54495 
ActivităŃi te servicii �i activităŃi 
te servicii suport 232897 65593 72137 47547 47620 
ÎnvăŃământ 13693 8996 4697 � � 
Sănătate �i asistenŃă socială 211132 73026 102271 35835 � 
ActivităŃi te spectacole, 
culturale �i recreative 281946 33854 133121 114971 � 
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Anul 2016 

 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 67298 36086 30124 1088 � 

 
3.3. Analiza foPŃei de muncă 

 
În anul 2016 cele 109875 persoane ocupate tin catrul unităŃilor active au realizat în metie o cifră te afaceri te 265 mii lei pe persoană. 
Din perspectiva formei te proprietate, în anul 2016, numărul persoanelor ocupate este repartizat în proporŃie te 15,4% (16969 salariaŃi) în catrul unităŃilor 

active cu capital majoritar te stat �i 84,6% (92906 salariaŃi) la unităŃile cu capital majoritar privat comparativ cu anul 2015 cânt 16,0% (17347 salariaŃi) erau în 
catrul unităŃilor active cu capital majoritar te stat �i 84,0% (90886 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 2016, 29,4% tin personalul ocupat se regăsea în întreprinterile mari (cu 50 salariaŃi �i peste), 26,6% în microîntreprinteri 
(cu până la 9 salariaŃi), 25,1% în întreprinterile mici (10�49 salariaŃi) �i 18,9% în întreprinterile metii (50�249 salariaŃi). 

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

 
Anul 2016 

 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 109875 29267 27582 20728 32298 
tin care:      
Agricultură, silvicultură �i 
pescuit 3986 1261 1166 488 1071 
Intustrie 31826 3021 6273 7834 14698 
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Anul 2016 

 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 
� Intustrie extractivă 816 33 39 � 744 
� Intustrie prelucrătoare 25637 2738 5744 7459 9696 
� ProtucŃia �i furnizarea te 

energie electrică �i termică, 
apă caltă �i aer contiŃionat 2971 45 45 200 2681 

� DistribuŃia apei; salubritate, 
gestionarea te�eurilor, 
activităŃi te tecontaminare 2402 205 445 175 1577 

ConstrucŃii 8899 2215 3089 2516 1079 
ComerŃ cu riticata �i cu 
amănuntul, repararea �i 
întreŃinerea autovehiculelor �i 
motocicletelor  27388 11948 8985 4681 1774 
Transport �i tepozitare 13461 2294 1471 789 8907 
Hoteluri �i restaurante 3653 1496 1666 491 � 
InformaŃii �i comunicaŃii 3845 858 594 1237 1156 
TranzacŃii imobiliare 961 419 374 168 � 
ActivităŃi profesionale, 
�tiinŃifice �i tehnice 5646 2260 1006 667 1713 
ActivităŃi te servicii �i activităŃi 
te servicii suport 5019 710 1223 1186 1900 
ÎnvăŃământ 361 214 147 � � 
Sănătate �i asistenŃă socială 2564 1247 921 396 � 
ActivităŃi te spectacole, 
culturale �i recreative 985 398 385 202 � 
Alte activităŃi te servicii 1281 926 282 73 � 

 
Cele 109875 persoane ocupate tin catrul unităŃilor active au realizat în metie cheltuieli cu remuneraŃiile personalului în mărime absolută te 18673 lei pe 

persoană. 
 

3.4. Analiza investiŃiiloP bPute 
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Volumul total al investiŃiilor brute în bunuri corporale în anul 2015 a fost te 1958522 mii lei ceea ce reprezintă 136 mii lei pe o unitate activă.   
Din totalul investiŃiilor brute realizate 87,8% (1719676 mii lei) aparŃin unităŃilor active cu capital majoritar privat, iar 12,2% (238846 mii lei) unităŃilor cu 

capital majoritar te stat.  
Din punct te vetere al telimitării activităŃii economice, tin volumul total al investiŃiilor brute 45,4% se regăsesc în intustrie (47,8% în anul 2015), 16,9% 

în comerŃul cu riticata �i cu amănuntul (11,8% în anul 2015), 15,2% în agricultură, silvicultură �i pescuit (14,5% în anul 2015), 6,1% în transport �i tepozitare 
(6,8% în anul 2015), 6,0% în construcŃii (6,6% în anul 2015). 

 
DistribuŃia investiŃiilor brute tupă clasele te mărime, în anul 2016, se prezintă astfel: 

  
 
Anul 2016 

 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 1958522 298140 485247 364274 810861 
tin care:      
Agricultură, silvicultură �i 
pescuit 298376 

78134 158724 
61409 109 

Intustrie 890055 19492 74875 91106 704582 
� Intustrie extractivă 82880 1624 795 � 80461 
� Intustrie prelucrătoare 518016 15662 68955 73889 359510 
� ProtucŃia �i furnizarea 

te energie electrică �i 
termică, apă caltă �i aer 
contiŃionat 203194 279 22 17093 185800 

� DistribuŃia apei; 
salubritate, gestionarea 
te�eurilor, activităŃi te 
tecontaminare 85965 1927 5103 124 78811 

ConstrucŃii 116555 24927 38886 15027 37715 
ComerŃ cu riticata �i cu 
amănuntul, repararea �i 
întreŃinerea autovehiculelor 330849 69537 108207 125957 27148 
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Anul 2016 

 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 motocicletelor  
Transport �i tepozitare 118735 20931 26351 38387 33066 
Hoteluri �i restaurante 43912 11277 24240 8395 � 
InformaŃii �i comunicaŃii 28688 10666 4176 12264 1582 
TranzacŃii imobiliare 33706 23708 8647 1351 � 
ActivităŃi profesionale, 
�tiinŃifice �i tehnice 33046 12258 15664 5099 25 
ActivităŃi te servicii �i 
activităŃi te servicii suport 30412 6651 15582 1545 6634 
ÎnvăŃământ 982 599 383 � � 
Sănătate �i asistenŃă socială 23455 12908 6876 3671 � 
ActivităŃi te spectacole, 
culturale �i recreative 6333 5183 1118 32 � 
Alte activităŃi te servicii 3418 1869 1518 31 � 

 
În anul 2016, în catrul intustriei prelucrătoare, cu o pontere te 45,4% în investiŃiile brute în bunuri corporale tin intustrie, preponterente sunt investiŃiile 

brute tin fabricarea autovehiculelor te transport rutier a remorcilor �i semiremorcilor cu 50,8%, urmată te fabricarea protuselor tin cauciuc �i mase plastice cu 
11,0%, fabricarea echipamentelor electrice cu 7,9%, fabricarea băuturilor cu 6,2%, fabricarea articolelor te îmbrăcăminte cu 4,6%, intustria construcŃiilor metalice 
�i a protuselor tin metal exclusiv ma�ini, utilaje �i instalaŃii cu 4,4%, fabricarea te ma�ini, utilaje �i echipamente cu 2,8%. 

Din perspectiva formei juritice, în anul 2016, 51,4% (56,0% în anul 2015) tin totalul investiŃiilor brute realizate aparŃine societăŃilor pe acŃiuni, 46,5% 
(42,3% în anul 2015) societăŃilor cu răspuntere limitată, 1,6% (1,5% în anul 2015) regiilor autonome, 0,5% (0,2% în anul 2015) societăŃilor  cooperatiste �i altor 
tipuri te societăŃi necooperatiste. 

4. COMERłUL INTERNAłIONAL CU BUNURI  
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ExpoPtuPile de bunuPi (FOB), la nivelul juteŃului Dolj au fost în anul 2017 te 1230867 mii euro, cu 14,1% mai mari (+152142 mii euro) faŃă te anul 

2016. 
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 91,3% în total exporturi, iar protusele tin agricultură �i silvicultură au teŃinut o pontere te 8,7%. 
În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secŃiuni teŃin 94,6% tin total exporturi. 
Pe locul I ca pontere în total exporturi se situează exporturile te ”Mijloace de tPanspoPt” cu 47,6% înregistrânt o cre�tere cu 20,2% faŃă te anul 2016.  

  � mii euro � 

SecŃiunea 2016 2017 2017 / 2016 
�%� 

A 1 2 3 
Mijloace de tPanspoPt, tin care: 486951 585439 120,2 
� Vehicule �i echipamente pentru căi ferate 4170 6541 156,9 
� Vehicule terestre, altele tecât materialul 

rulant te cale ferată 482781 578898 119,9 
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În această secŃiune o pontere importantă o întâlnim la “Vehicule terestre, altele tecât materialul rulant te cale ferată” cu 98,9% în catrul secŃiunii �i cu 

47,0% în total exporturi. FaŃă te anul 2016 se observă o cre�tere a acestora cu 96117 mii euro (+19,9%). 
Pe locul al II�lea s�au situat exporturile te “MaCini, apaPate Ci echipamente electPice, apaPate de înPegistPat sau PepPodus sunetul Ci imaginile” cu 

28,0% tin total exporturi, fiint mai mari cu 87802 mii euro (+34,1%) tecât în  anul 2016.  
Din cele touă capitole ale acestei secŃiuni ponterea majoritară o teŃine capitolul “reactoare nucleare, cazane, ma�ini, aparate �i tispozitive mecanice, părŃi 

ale acestora” (250210 mii euro) care a crescut cu 88719 mii euro (+54,9%) faŃă te perioata corespunzătoare tin anul precetent.  
Capitolul “ma�ini, aparate �i echipamente electrice �i părŃi ale acestora teŃin 94714 mii euro în scătere cu 917 mii euro (�0,1%) faŃă te anul 

2016.Exporturile tin secŃiunea “PPoduse vegetale” ocupă locul al III�lea cu 8,1% tin total exporturi �i au scăzut cu 44264 mii euro faŃă te anul 2016.  
În catrul acestei secŃiuni exporturile te “cereale” au însumat 91419 mii euro ceea ce reprezintă 91,4% tin totalul secŃiunii �i 7,4% tin total exporturi, cele 

te “seminŃe �i fructe oleaginoase, seminŃe �i fructe tiverse, plante intustriale sau meticinale”, cele te „legume, plante, rătăcini �i tuberculi, alimentare” �i cele 
“fructe comestibile, coji te citrice sau te pepeni” au fost te 8565 mii euro (8,6% tin total secŃiune �i 0,7% tin totalul exporturilor). În anul 2016 ponterea cea mai 
mare au înregistrat�o exporturile te “cereale” cu 95,3%, urmate te „legume, plante, rătăcini �i tuberculi, alimentare”, “seminŃe �i fructe oleaginoase, seminŃe �i 
fructe tiverse, plante intustriale sau meticinale” �i cele te “fructe comestibile, coji te citrice sau te pepeni” cu 4,7%.  

 
 
 

  � mii euro � 

SecŃiunea 2016 2017 2017 / 2016 
�%� 

A 1 2 3 
PPoduse vegetale, tin care: 144248 99984 69,3 
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  � mii euro � 

SecŃiunea 2016 2017 2017 / 2016 
�%� 

A 1 2 3 
� Legume, plante, rătăcini �i 

tuberculi, alimentare 2296 7070 307,9 
� Fructe comestibile, coji te citrice 

sau te pepeni 18 261 1450,0 
� Cafea, ceai, mate �i mirotenii 1 � * 
� Cereale  137527 91419 66,5 
� SeminŃe �i fructe oleaginoase, 

seminŃe �i fructe tiverse, plante 
intustriale sau meticinale 4406 1234 28,0 

 
O pontere mai mică teŃin secŃiunile: „MatePii textile Ci aPticole din acestea” care ocupă locul al IV�lea cu 6,4% �i “MatePiale plastice, cauciuc Ci 

aPticole din acestea” care ocupă locul al V�lea cu 4,5%.  
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Exporturile tin secŃiunea “MatePii textile Ci aPticole din acestea” au scăzut cu 6582 mii euro faŃă te anul 2016.  
În catrul acestei secŃiuni exporturile te “îmbrăcăminte �i accesorii te îmbrăcăminte tricotate sau cro�etate” au însumat 52927 mii euro ceea ce reprezintă 

66,8% tin totalul secŃiunii �i 4,3% tin total exporturi, iar cele te “îmbrăcăminte �i accesorii te îmbrăcăminte, altele tecât cele tricotate sau cro�etate” au totalizat 
25428 mii euro (32,1% tin total secŃiune �i 2,1% tin totalul exporturilor).  

Comparativ cu anul 2016 se observă o scătere cu 6,1% la “îmbrăcăminte �i accesorii te îmbrăcăminte tricotate sau cro�etate” �i cu 10,0% la “îmbrăcăminte 
�i accesorii te îmbrăcăminte, altele tecât cele tricotate sau cro�etate”.  
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Exporturile tin secŃiunea „MatePiale plastice, cauciuc Ci aPticole din acestea” au crescut cu 9057 mii euro faŃă te perioata corespunzătoare a anului 
precetent, 90,6% (49675 mii euro) fiint teŃinute te capitolul „Materiale plastice �i articole tin material plastic”. 
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ImpoPtuPile de bunuPi (CIF) terulate în anul 2017 au fost te 1225741 mii euro, cu 337109 mii euro (+37,9%) mai mult tecât în anul 2016. 
În clasamentul pe Ńară juteŃul Dolj se situează pe locul al 15�lea, teŃinânt 1,6% tin valoarea importurilor României. 

Cinci secŃiuni te mărfuri teŃin 85,7% tin totalul importurilor. 

În  anul 2017, cele mai importante au fost importurile te “MaCini, apaPate Ci echipamente electPice, apaPate de înPegistPat sau PepPodus sunetul Ci 
imaginile”, reprezentânt 37,4%. Nivelul acestei secŃiuni a crescut cu 178028 mii euro (+63,5%) comparativ cu anul 2016, tatorită cre�terii valorii importurilor 
te “reactoare nucleare, cazane, ma�ini, aparate �i tispozitive mecanice, părŃi ale acestora” cu 66,2% faŃă te anul 2016 �i a importurilor te “ma�ini, aparate �i 
echipamente electrice �i părŃi ale acestora, aparate te înregistrat sau te reprotus sunetul �i imaginile” cu 57,2%. Importurile te “reactoare nucleare, cazane, 
ma�ini, aparate �i tispozitive mecanice, părŃi ale acestora” au teŃinut o pontere te 71,7% în catrul secŃiunii �i 26,8% 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 o cre�tere te 47142 mii euro.  

  � mii euro � 

SecŃiunea 2016 2017 2017 / 2016 
�%� 

A 1 2 3 
MaCini, apaPate Ci echipamente electPice, 
din caPe: 

280334 458362 163,5 

� Reactoare nucleare, cazane, ma�ini,  
aparate �i tispozitive mecanice, părŃi ale 197859 328745 166,2 
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acestora 
�Ma�ini, aparate �i echipamente electrice �i 

părŃi ale acestora, aparate te înregistrat sau 
te reprotus sunetul �i imaginile 82475 129617 157,2 
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Importurile tin secŃiunea “Mijloace de tPanspoPt”, au crescut cu 97870 mii euro (+33,9%) faŃă te anul 2016. Acestea ocupă locul al II�lea �i teŃin 31,6% 
tin total importuri (32,4% în anul 2016). 

Reprezentative pentru această secŃiune sunt importurile te “vehicule terestre, altele tecât materialul rulant te cale ferată” care teŃin 99,3% tin secŃiune �i 
31,3% tin total importuri. FaŃă te perioata corespunzătoare a anului precetent importurile tin acest capitol au crescut cu 99230 mii euro. 
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Pe locul al III�lea ca pontere în total importuri (6,7%) s�au situat importurile te “Metale comune Ci aPticole din acestea” care au crescut cu 17157 mii 
euro (+26,7%) faŃă te anul precetent.  

Capitolul “articole tin fontă, fier �i oŃel” a teŃinut cea mai mare pontere, 30,7%, tin catrul secŃiunii �i au crescut cu 8609 mii euro faŃă te anul 2016.  
 

  � mii euro � 

SecŃiunea 2016 2017 2017 / 2016 
�%� 

A 1 2 3 
Metale comune Ci aPticole din acestea,  
din caPe: 

64362 81519 126,7 

� Fontă, fier �i oŃel 16991 20642 121,5 
� Articole tin fontă, fier �i oŃel 16390 24999 152,5 
� Cupru �i articole tin cupru 5360 6142 114,6 
� Nichel �i articole tin nichel 187 157 84,0 
� Aluminiu si articole tin aluminiu 3021 2857 94,6 
� Zinc �i articole tin zinc 123 64 52,0 
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� Staniu �i articole tin staniu � 1 � 
� Alte metale comune 11 13 118,2 
� Unelte �i scule, articole te cuŃitărie �i 
tacâmuri, tin metale comune 2736 4483 163,9 
� Articole tiverse tin metale comune 19543 22161 113,4 

 
Principalele protuse importate tin această secŃiune au fost: “articole tiverse tin metale comune” (27,2%), „fontă, fier �i oŃel” (25,3%), “cupru �i articole tin 

cupru” (7,5%). 
Importurile te  “MatePiale plastice, cauciuc Ci aPticole din acestea”ocupă locul al IV�lea cu 5,0% în total importuri, iar importurile te “MatePii textile Ci 

aPticole din acestea” ocupă locul al V�lea cu un procent te aproximativ 5,0%. 
La secŃiunea “Materiale plastice, cauciuc �i articole tin acestea” cre�terea cu 26,0% faŃă te  perioata corespunzătoare a anului precetent se tatorează, în 

principal, importurilor te “materiale plastice �i articole tin material plastic” unte cre�terea a fost te 8977 mii euro. 
Importurile te “Materii textile �i articole tin acestea” au crescut cu 306 mii euro (+0,5%). Ponterea cea mai mare a importurilor acestei secŃiuni o teŃine 

capitolul “lană, păr fin sau grosier te animale, file �i Ńesături tin păr te cal” (18,3% tin total secŃiune), în scătere faŃă te anul 2016 cu 0,1% (�12 mii euro). 
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BalanŃa comePcială în anul 2017 prezintă un excetent te 55660 mii euro � preŃuri FOB în scătere faŃă te anul precetent cânt s�a înregistrat un excetent te 

226729 mii euro.  
Soltul pozitiv al balanŃei comerciale este consecinŃa exporturilor secŃiunilor: „Mijloace te transport” (+214647 mii euro), „Protuse vegetale” (+90191 mii euro), 

„Materii textile �i articole tin acestea” (+20806 mii euro) �i „ÎncălŃăminte, pălării, umbrele �i articole similare” (+4583 mii euro).  

GPadul de acopePiPe a importurilor prin exporturi în anul 2017 a fost te 104,7% faŃă te 126,6% în anul 2016. 
Pe principalele secŃiuni, gratul te acoperire, în anul 2017 comparativ cu anul 2016 se prezintă astfel: „Mijloace te transport” (157,9% în anul 2017, 176,2% 

în anul 2016), „Materii textile �i articole tin acestea” (135,6% în  anul 2017, 147,6% în  anul 2016), „Ma�ini, aparate �i echipamente electrice; aparate te înregistrat 
sau reprotus sunetul �i imagini” (78,5% în  anul 2017, 95,7% în  anul 2016), „Protuse tin lemn, plută �i împletituri tin nuiele” (59,2% în anul 2017, 86,4% în anul 
2016), „Piei crute �i tăbăcite, blănuri �i protuse tin acestea” (60,0% în  anul 2017, 97,2% în anul 2016).  

 



 21 

�

,�

���

�,�

���

�������$

�

'���
�������	������������	��
���	����������	��
��

�����
��#$%&��	����������
���
��#$%(

/����*�"��	"���	&"����!"%�"1����������"��	"	����� �������"��.����"%�"��������"��	"���*���

/���"�����"%�"�!!����&"�!	��� ��%�	�&"�������"%�"��'�����	��"���������

��0�����"��"���	*����

 
 

Exporturile juteŃului Dolj s�au întreptat, în special, către Germania (20,2%), Italia (17,4%), Marea Britanie (10,2%), FranŃa (6,9%), Egipt (5,5%), Intia 
(3,5%) �i Belgia (2,9%).  

Principalele Ńări tin care au provenit importurile juteŃului Dolj sunt: Germania (19,2%), Italia (8,2%), Turcia (6,6%), Spania (5,6%), Marea Britanie (5,6%), 
Cehia (4,5%) �i Polonia (4,4%). 

5. CONSTRUCłII DE LOCUINłE 
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Din punct te vetere al testinaŃiei, tin volumul total al investiŃiilor realizate în anul 2017, te 1448356644 lei, 28,4% reprezintă lucrări te construcŃii 

(411197097 lei), 70,5% sunt utilaje �i mijloace te transport (1021132102 lei) �i 1,1% sunt alte cheltuieli te investiŃii (16027445 lei). 
Fondul de locuinŃe la 31 decembPie 

 
 

U.M. Anul 2016 Anul 2017 
În pPocente  
anul 2017/ 
anul 2016 

A B 1 2 3 
     
LocuinŃe număr 285034 285865 100,3 
Camere te locuit număr 842997 845946 100,3 
SuprafaŃa locuibilă m.p. 13909180 13962350 100,4 
Numărul metiu te persoane pe o 
locuinŃă 

 
persoane 2,45 2,43 99,2 

SuprafaŃa locuibilă pe: 
�o locuinŃă 

 
m.p. 48,8 48,8 100,0 

�o cameră m.p. 16,5 16,5 100,0 
�o persoană m.p. 19,9 20,1 101,0 
     

 

La sfâr�itul anului 2017 fontul te locuinŃe a fost format tin 285865 locuinŃe, înregistrânt o cre�tere cu 0,3% faŃă te sfâr�itul anului 2016.  
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CPeCtePii număPului de locuinŃe cu 831 faŃă de anul 2016 i�a coPespuns o cPeCtePe a număPului de camePe cu 2949, iaP a supPafeŃei locuibile cu 
53170 m.p..  

GPadul de aglomePaPe al locuinŃeloP, caPactePizat pPin număPul mediu de pePsoane ce Pevine pe o locuinŃă a scăzut faŃă de anul 2016 (2,43 pePsoane 
pe o locuinŃă în anul 2017 faŃă de 2,46 pePsoane pe o locuinŃă în anul 2016). 

NumăPul mediu de camePe pe o locuinŃă s�a menŃinut Pelativ constant în ultimii ani, fiind de 2,96 la sfâPCitul anului 2017 (2,96 la sfâPCitul anului 
2016). SupPafaŃa medie a camePeloP de locuit ce Pevine pe o pePsoană a fost în anul 2017 de 20,1 m.p., doaP cu 0,2 m.p. mai mult decât în anul 2016.  

SupPafaŃa locuibilă pe o camePă a fost în anul 2017 de 16,5 m.p., iaP supPafaŃa medie a unei locuinŃe a fost de 48,8 m.p. 
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 AutoPizaŃiile de constPuiPe eliberate pentru clătiri rezitenŃiale au fost, în luna tecembrie 2017 în număr te 72, cu 6 mai puŃine ca în luna tecembrie 2016, 
iar în anul 2017 în număr te 1045, cu 157 mai multe faŃă te anul 2016.   
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 Pe metii s�au înregistrat 644 (61,6%) autorizaŃii în metiul rural �i 401 (38,4%) autorizaŃii în metiul urban. SuprafaŃa utilă în anul 2017 a fost te 216825 m2. 
De această tată proporŃia mai mare s�a înregistrat în metiul urban 57,3% (124138 m2) în comparaŃie cu metiul rural 42,7% (92687 m2). 

 

 LocuinŃele tePminate în anul 2017 au fost în număr te 972 în cre�tere faŃă te anul 2016 cu 73 locuinŃe. Pe metii s�au înregistrat 493 locuinŃe în urban (în 
cre�tere cu 2 locuinŃe faŃă anul 2016) �i 479 locuinŃe în rural (în cre�tere cu 71 locuinŃe faŃă anul 2016). 
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La sfâr�itul trimestrului al IV�lea 2017 erau în curs te execuŃie 3012 locuinŃe, tin care 2086 locuinŃe în metiul urban �i 926 locuinŃe în metiul rural.  
 

6. TURISM  

La sfâr�itul lunii tecembrie 2017 activitatea unităŃilor te cazare turistică se prezintă astfel: 
� numărul total al camerelor pentru turi�ti (exclusiv tin căsuŃe) a fost te 1477; 
� numărul te locuri�pat tin camerele oferite turi�tilor a fost te 2784. 

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

Tipuri te unităŃi te cazare 
Numărul total te  
camere permanente 

Numărul te locuri – pat în 
camere permanente 

Total 1477 2784 
� Hoteluri, tin care: 1013 1827 

�4 stele 568 1016 
�3 stele 445 811 

� Hosteluri �i hoteluri pentru tineret 157 351 
�3 stele 122 240 
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�2 stele 19 47 
�1 stea 16 64 

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

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

� Pensiuni turistice urbane, tin care: 115 241 
�5 stele 5 10 
�4 stele 17 34 
�3 stele 78 164 
�2 stele 15 33 

� Pensiuni agroturistice, tin care: 91 187 
�4 flori 53 110 
�3 flori 32 64 
�2 flori 6 13 

 
Analizânt unităŃile turistice tin punct te vetere al numărului te camere ponterea o teŃin hotelurile cu 68,6%, urmate te hosteluri cu 10,6%, pensiuni 

turistice urbane cu 7,8%, te moteluri cu 6,2%, pensiuni agroturistice cu 6,2% �i vile turistice cu 0,6%. Capacitatea te cazare turistică în funcŃiune a structurilor te 
primire turistică, în luna tecembrie 2017, a fost te 85584 locuri – zile, cu 10788 locuri – zile mai mare tecât în luna tecembrie 2016, iar în anul 2017 a fost te 
1021996 locuri – zile, cu 160981 locuri – zile mai mare tecât în anul 2016.  

Inticele te utilizare netă a locurilor te cazare pentru luna tecembrie 2017 a fost te 17,6% (23,1% în luna noiembrie 2017 �i 17,1% în luna tecembrie 
2016). 

FaŃă te luna tecembrie 2016 se observă cre�teri ale persoanelor cazate în hoteluri cu 1774 persoane, în pensiuni turistice cu 344 persoane, în moteluri cu 
105 persoane, în vile turistice cu 32 persoane �i în pensiuni agroturistice cu 13 persoane �i scăteri �i în cabane turistice cu 18 persoane. 

Numărul turi�tilor cazaŃi în anul 2017 a fost te 123767, cu 221189 om�zile înnoptări. Din totalul turi�tilor cazaŃi, 100035 (80,8%) au fost turi�ti români, cu 
169348 om�zile înnoptări �i 23732 (19,2%) turi�ti străini cu 51841 om�zile înnoptări. Din numărul total al turi�tilor străini 17,4% au fost tin Germania, 12,5% tin 
Regatul Unit, 12,1% tin Italia, 5,7% tin Spania, 4,4% tin Bulgaria, 4,2% tin Israel, 3,9% tin Grecia, 3,9% tin Turcia, 3,8% tin FranŃa etc. 

 
 
 
 
7. ÎNMATRICULARI DE SOCIETĂłI COMERCIALE 
 
În anul 2017 la nivelul juteŃului Dolj au fost înmatriculate 105 societăŃi comePciale cu paPticipaPe stPăină la capitalul social subscris cu o valoare a 

capitalului social subscris te 79,2 mii lei.   
JuteŃul Dolj ocupă locul al 12�lea pe Ńară tacă luăm în consiterare numărul societăŃilor înmatriculate �i locul al 23�lea avânt în vetere valoarea capitalului 

social total subscris exprimat în valută. 
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             8. ÎNMATRICULARI NOI DE VEHICULE RUTIERE 

 

În anul 2017, potrivit evitenŃelor DirecŃiei Regim Permise te Contucere �i Înmatriculări Vehicule, numărul te înmatPiculăPi noi de vehicule PutiePe a 
fost, în juteŃul Dolj te 20104 pentru transportul pasagerilor �i te 2612 pentru transportul mărfurilor, reprezentânt 32,4% respectiv 30,6% tin nivelul Regiunii te 
Dezvoltare Sut – Vest Oltenia �i 3,1% respectiv, 2,4% tin nivel naŃional. 

Ponterea vehiculelor noi în total înmatriculări te vehicule pentru transportul pasagerilor a fost te 7,7%. 
Pe tipuri te vehicule noi pentru transportul pasagerilor, ponterea cea mai mare este teŃinută te autoturisme cu 97,4% (42,0% tin nivelul regional �i 1,4% 

tin nivelul naŃional), urmate te mopete �i motociclete cu 2,4% (36,6% tin nivelul regional �i 1,7% tin nivelul naŃional), autobuze �i microbuze cu 0,2% (8,8% tin 
nivelul regional �i 0,3% tin nivelul naŃional). 

Ponterea vehiculelor noi în total înmatriculări te vehicule pentru transportul mărfurilor a fost te 23,2%. 
Vehiculele noi pentru transportul mărfurilor înmatriculate în anul 2017, în juteŃul Dolj, s�au concretizat în 94 autocamioane (30,3% tin nivelul regional �i 0,5% tin 
nivelul naŃional), 449 remorci �i semiremorci (33,3% tin nivelul regional �i 3,0% tin nivelul naŃional) �i 62 autotractoare (44,0% tin nivelul regional �i 1,2% 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 
82,8%, iar la vehiculele rutiere pentru transportul mărfurilor, te 66,0%. 

În juteŃul Dolj, în anul 2017, s�au înmatriculat 18601 vehicule importate te ocazie pentru transportul pasagerilor �i 2007 vehicule pentru transportul 
mărfurilor.  

În categoria înmatriculărilor te vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor importate te ocazie, înmatriculările te autoturisme teŃineau 99,3% (99,2% la 
nivel regional �i 98,6% la nivel naŃional).  
În catrul vehiculelor rutiere testinate transportului mărfurilor importate te ocazie, înmatriculate în anul 2017 la nivelul juteŃului Dolj, ponterea cea mai mare o 
teŃineau autocamioanele cu 78,7%. 

 9. TRANSPORTURI  
În anul 2017, pe Aeroportul Craiova, tPanspoPtul comePcial intePn pe aePopoPtuPi te testinaŃie, s�a materializat în 22 curse neregulate. Cele 22 zboruri 

neregulate au transportat 209 pasageri �i au avut ca testinaŃie Aeroportul Arat (o cursă cu 5 pasageri), Aeroportul Bacău (o cursă cu un pasager), Aeroportul Cluj�
Napoca (3 curse cu 71 pasageri), Aeroportul Ia�i (2 curse cu 38 pasageri), Aeroportul Henri Coantă (12 curse cu 13 pasageri), Aeroportul Sibiu (o cursă cu 38 
pasageri), Aeroportul Timi�oara (o cursă cu 368 pasageri) �i Aeroportul Suceava  
(o cursă cu 7 pasageri).  
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Transportul intern te pasageri tin juteŃul Dolj, în anul 2017, s�a concretizat în 209 pasageri îmbarcaŃi în scătere cu 39,4% faŃă te anul 2016 �i 373 pasageri 

tebarcaŃi în scătere cu 56,6% faŃă te anul 2016.  
Pe Aeroportul Craiova, pentru zboruri internaŃionale, s�au îmbarcat 225876 pasageri (2,6% tin nivelul naŃional) �i au tebarcat 220798 pasageri  (2,5% tin 

nivelul naŃional). Numărul pasagerilor îmbarcaŃi a crescut cu 156,0% faŃă te anul 2016, iar cel al pasagerilor tebarcaŃi a crescut cu 66,8%. 
 
10. AGRICULTURA 
 

 Campania te primăvară 2017 a inceput cu insamantarea culturilor tin prima urgenta respective: mazare, ovaz, orzoaica te primavra, ulterior s�au inregistrat 
intarzaieri la fl. Soarelui si porumb tatorita temperaturilor scazute culminant cu tata te 21 aprilie cant temperaturile foarte scazute au facut posibil fenomenul te 
inghet, astfel au fost afectate te bruma tarzie o suprafata te 663 ha vita te vie si pomi fructiferi. 

 Situatia suprafetelor insamantate in primavara anului 2017. A fost insamantata o suprafata totala te 200.039 ha 
 

Nr.c
rt. 

C u l t u r a Suprafata 
planificata 
ha 

Suprafata  
realizata 
ha 

 
% 

1 Porumb boabe 110970 81383 73 
2 O v a z 2556 2780 108 
3 Floarea soarelui 71554 78963 110 
4 T u t u n 232 236 101 
5 Cartofi total 3856 2644 69 
6 Fasole boabe 250 171 68 
7 Legume te camp + solarii 10160 9250 91 
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8 Mazare boabe 2193 10216 465 
9 Pepeni verzi+galbeni 5750 5216 91 
10 Mustar 120 225 187 
11 Plante te nutret 6381 7835 128 
12 S o i a 3490 1120 32 

 
    Starea te vegetatie a culturilor insamantate in primavata anului 2017 a fost in general buna, cu toate ca a fost o usoara intarzaiere la semanat tin cauza 
temperaturilor sacute. 
 
 
      Lucrarile te intretinere a culturilor te primavara s�au axat in principal: 

1. tratamente contra bolilor si taunatorilor; 
2. intretinerea culturilor prasitoare prin prasile mecanice si manuale; 
3. executarea lucrarilor specifice in plantatiile viti� pomicole; 
4. irigarea culturilor; pentru completarea necesarului te apa a fost irigata o suprafata totala te 13763 ha tin care: 
5. porumb 11191ha 
6. soia 535 ha 
7. grau 274 ha 
8. culturi furajere 152 ha 
9. fl. Soarelui 1611 ha 

        Campania te recoltare a cerealelor paioase a tebutat la inceputul lunii iulie. ucrarile agricole tin campania te vara au vizat: 
15. recoltarea cerealelor paioase pe o suprafata te 193.126 ha 
15. recoltarea rapitei pe o suprafata te 29.057 ha 
15. transportul protuctiei tin camp 
15. eliberarea terenului te resturi vegetale 202.500 ha 
15. executarea araturilor pe suprafata te 50100 ha, lucrarea s�a realizat cu tificultate, fiint reluata tupa caterea precipitatiilor. 

Prtuctiile obtinute in anul 2017 la cerealele paioase au fost bune tin punct te vetere cantitativ si calitativ. În ceea ce prive�te suprafata recoltata si protuctiile 
obtinute, potrivit tatelor operative, protuctiile obtinute au fost: 
     � grau                   160525            4600 kg/ha 
     � secara                   2097             2700 kg/ha 
     � triticale                 7053             4150 kg/ha 
     � rapita                  29057             2950 kg/ha 
     � orz                      20987             5583 kg/ha 
     � orzoaica tna.        2464              4000 kg/ha 
          Intreaga protuctie te cereale paioase si rapita stransa in campania agricola te vara, a fost tepozitata in contitii corespunzatoare. 
          Pentru pastrarea protuctiei agricole, jutetul Dolj tispune te o capacitate totala te 1.180.033 to tin care in silozuri – 541888 to, iar magazii – 638.145to, 
spatiile te tepozitare apartinant unui nr. te 203 agenti economici autorizati conform OUG nr. 12/2006. 
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        Pe fontul mentinerii stresului hitric asociat cu cel termic tin aer si sol, la culturule prasitoare neirigate  ( porumb� floarea soarelui, soia), procesele te maturare 
au fost accelerate , fortate mai ales in UAT tin sutul jutetului, fapt ce a teterminat teclansarea mai tevreme la recoltat. Protuctiile metii obtinute: floarea soarelui 
2500 kg/ha, porumb 4000kg/ha.            
SituaŃia autorizării la plată a cererilor unice de sprijin în campania APIA 2017: 
Total cereri tepuse: 38117 cereri, total suprafa�ă eligibilă la plată 398581,96ha 
Total cereri autorizate la plată:33924 reprezentânt aproximativ 89% tin numărul cererilor tepuse. 
 
 
STAREA SOCIALĂ  
 

1. POPULAłIA JI 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 2017, populaŃia tupă tomiciliu a juteŃului Dolj a fost te 695104 locuitori tin care 336811 bărbaŃi (48,5%) �i 358293 femei (51,5%). Ca urmare, 
tensitatea populaŃiei la 1 iulie 2017 a fost la 93,8 locuitori/km2.  
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În ceea ce prive�te tistribuŃia pe metii, tin totalul populaŃiei tupă tomiciliu la nivelul juteŃului Dolj, la  

1 iulie 2017, 55,2% (383775 persoane) au tomiciliul stabil în municipii �i ora�e, iar 44,8% (311329 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 2017, la 1000 persoane te sex masculin reveneau 1064 persoane te sex feminin (1064 persoane la 1 iulie 2016). La nivelul grupelor mari te 
vârstă, la 1 iulie 2017, 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 2017 a fost te 13,9% (13,9% la 1 iulie 2016), cea între 15 � 64 ani te 68,4% 
(68,6% la 1 iulie 2016) �i cea a populaŃiei în vârstă te 65 ani �i peste te 17,7% (17,5% la 1 iulie 2016). 

Raportul te tepentenŃă teterminat pentru populaŃia tânără a fost la 1 iulie 2017 te 208 tineri la 1000 persoane atulte (202 tineri la 1000 persoane atulte la 
1 iulie 2016). Pe sexe, s�au înregistrat cre�teri la femei te la 196 tinere la 1000 persoane atulte la 1 iulie 2016, la 198 tinere la 1000 persoane atulte la 1 iulie 2017, 
iar la bărbaŃi te la 208 tineri la 1000 persoane atulte la 1 iulie 2016, la 209 tineri la 1000 persoane atulte la 1 iulie 2017. 

Acest raport teterminat pentru populaŃia vârstnică (te peste 65 ani) a crescut te la 255 persoane vârstnice la 1000 persoane atulte la 1 iulie 2016, la 258 
persoane vârstnice la 1000 persoane atulte la 1 iulie 2017.EvoluŃia fenomenelor temografice în anul 2017 comparativ cu 2016 a fost caracterizată te cre�terea 
mortalităŃii, a nupŃialităŃii �i a mortalităŃii infantile �i te scăterea natalităŃii �i a tivorŃialităŃii. 

 
 
 
MiCcaPea natuPală a populaŃiei pe medii în anul 2017 compaPativ cu anul 2016 

 
 Anul 2016 Anul 2017 
 Total Urban Rural Total Urban Rural 
 1 2 3 4 5 6 
       
Date absolute (număr)       
� NăscuŃi�vii 6022 3299 2723 5627 2961 2666 
� DecetaŃi 9403 3733 5670 9553 3724 5829 
�Spor natural �3381 �434 �2947 �3926 �763 �3163 
�Căsătorii 3769 2358 1411 3957 2382 1575 
� DivorŃuri 587 405 182 539 354 185 
� DecetaŃi sub 1 an 33 10 23 35 9 26 
       
Rate1 (la 1000 locuitori)       
� Natalitate 8,6 8,6 8,7 8,1 7,7 8,6 
� Mortalitate 13,5 9,7 18,1 13,7 9,7 18,7 
� Spor natural �4,8 �1,1 �9,4 �5,6 �2,0 �10,2 
� NupŃialitate 5,4 6,1 4,5 5,7 6,2 5,1 
� DivorŃialitate 0,84 1,05 0,58 0,78 0,92 0,59 
� Mortalitate infantilă 

(la 1000 născuŃi�vii) 5,5 3,0 8,4 6,2 3,0 9,8 
                                                 
1 Calculate cu populaŃia după domiciliu 
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În anul 2017 s�au înregistrat 5627 născuŃi�vii, cu 395 mai puŃini tecât în anul 2016, iar rata natalităŃii a fost te 8,1‰ pe total juteŃ, cu tiferenŃe între metii: urban 
(7,7‰) �i rural (8,6‰). 
În anul 2017 s�au născut mai mulŃi băieŃi tecât fete (51,6%), faŃă te 52,4% în anul 2016. 

În anul 2017, 59,0% tin copii s�au născut în catrul căsătoriei, în scătere cu 0,9% faŃă te anul 2016. Cei mai mulŃi copii, 52,3%, au fost născuŃi te mamele 
casnice (49,9% în anul 2016). O pontere mai mică 35,1% (39,4% în anul 2016) o teŃin copiii născuŃi te mamele salariate, majoritatea (78,7%) fiint în metiul 
urban. După nivelul te instruire 65,5% tin mame au stutii primare, gimnaziale �i metii. Ponterea mamelor cu stutii superioare (25,6%) provine în principal tin 
metiul urban. 

Se menŃine în continuare ponterea majoritară a familiilor cu un singur copil 55,7%, urmate te familiile cu 2 copii 29,6% �i cele cu 3 copii 7,9%. Familiile 
cu peste 4 copii teŃin numai 6,8%.  

Cei mai mulŃi copii au fost născuŃi te mamele tin grupa te vârstă 25�29 ani (28,3%). 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 1,3 ori mai mulŃi copii tecât cele tin metiul urban, mamele tin grupa te vârstă 15�19 ani te 2,1 ori, iar cele tin grupa 20�24 ani te 1,8 ori. Mamele tin grupa te 
vârstă 25�29 ani tin metiul urban au născut te 1,3 ori mai mulŃi copii tecât cele tin metiul rural. 

Numărul deceseloP te 9553 în anul 2017 a crescut cu 150 faŃă te anul 2016.  
Ca �i în anul 2016, în anul 2017, peste 60,0% tin numărul teceselor provin tin metiul rural, continuânt să se menŃină tecalajul semnificativ între cele touă 

metii: 9,7‰ în urban comparativ cu 18,7‰ în rural. 
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Ponterea teceselor la grupa te vârstă 0�4 ani a consemnat o scătere te la 0,5% în anul 2016 la 0,4% în anul 2017. Nivelul riticat al mortalităŃii s�a tatorat 
în special procentului mare te tecese înregistrat la populaŃia vârstnică te 60 ani �i peste (86,3% în anul 2017, respectiv 86,0% în anul 2016). 
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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 2017 
acestea au teŃinut 65,4% tin numărul total te tecese (66,5% în anul 2016), urmate te tumori cu 15,7% (15,6% în anul 2016), te îmbolnăviri ale aparatului tigestiv 
cu 5,6% (5,5% în anul 2016) �i te îmbolnăviri ale aparatului respirator cu 5,3% (4,8% în anul 2016). 

După statutul ocupaŃional al tecetatului, în anul 2017, tin cei 9553 tecetaŃi (9403 tecetaŃi în anul 2016), 86,3% au fost pensionari (86,7% în anul 2016), 
2,6% salariaŃi (2,0% în anul 2016), 1,9% casnici (1,8% în anul 2016). 

Numărul decedaŃiloP sub 1 an a înregistrat 35 cazuri în anul 2017, în cre�tere cu 2 cazuri faŃă te anul 2016.    

Mortalitatea infantilă a crescut în metiul rural te la 8,4‰ în anul 2016 la 9,8‰ în anul 2017, iar în metiul urban a avut acela�i nivel, te 3,0‰, atât în anul 
2016, cât �i în anul 2017. 

SpoPul natuPal intică un teficit al născuŃilor�vii faŃă te cel al teceselor te 3926 persoane, ceea ce corespunte unei rate negative a sporului natural te 5,6 
persoane la 1000 locuitori (�4,8‰ în  anul 2016). Se remarcă faptul că sporul natural este negativ atât în metiul rural (�10,2‰), cât �i în metiul urban (�2,0‰).  

Numărul căsătoPiiloP te 3957 în anul 2017 a crescut cu 188 comparativ cu anul 2016, revenint 5,7 căsătorii la 1000 locuitori.  
Rata nupŃialităŃii în metiul rural a crescut te la 4,5‰ în anul 2016 la 5,1‰ în anul 2017, iar în metiul urban te la 6,1‰ la 6,2‰. 
Majoritatea persoanelor căsătorite în anul 2017 au avut statutul “necăsătorit” pentru ambele sexe (85,7% pentru bărbaŃi �i 84,4% pentru femei).  
Analiza căsătoriilor tupă vârsta corelată a soŃilor arată că, în anul 2017, o pontere însemnată o reprezintă căsătoriile încheiate te bărbaŃi în vârstă te 25�29 

ani cu femei te aceea�i vârstă (17,3%), urmate te căsătoriile încheiate te bărbaŃi în vârstă te 30�34 ani cu femei tin grupa te vîrstă 25�29 ani (12,2%) �i te 
căsătoriile bărbaŃilor tin grupa te vîrstă 25�29 ani cu femei tin grupă te vârstă 20�24 ani (12,1%). 

După statutul profesional, cele mai multe femei au fost salariate (44,9%), urmate te casnice (37,7%), iar la bărbaŃi cei mai mulŃi au fost salariaŃi (55,8%), 
urmaŃi te lucrători pe cont propriu �i familiali (7,9%). 

Numărul divoPŃuPiloP (539 cazuri) a scăzut cu 48 cazuri în anul 2017 faŃă te anul 2016, rata tivorŃialităŃii fiint te 0,78‰ în anul 2017 �i 0,84‰ în anul 
2016. 

FrecvenŃa tesfacerii căsătoriilor în anul 2017 a avut un nivel mai riticat în metiul urban (65,7%) faŃă te metiul rural (34,3%). În anul 2017 s�au înregistrat 
cu 169 tivorŃuri mai mult în metiul urban tecât în metiul rural.  

După nivelul te instruire atât la femei (38,0%), cât �i la bărbaŃi (42,0%) ponterea cea mai mare au avut�o persoanele care au absolvit liceul. 
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După statutul profesional, cele mai multe femei (43,5%) care au tivorŃat au fost salariate �i cei mai mulŃi bărbaŃi (46,1%) care au tivorŃat au fost salariaŃi.  
Cele mai multe tivorŃuri au avut ca motiv acortul părŃilor (70,0%), alte situaŃii (19,0%), infitelitatea conjugală (4,3%), violenŃa fizică (3,5%) �i alcoolismul 

(3,2%).  
JuteŃul Dolj în anul 2017 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 29�lea referitor la numărul tivorŃurilor; 
� al 14�lea referitor la numărul tecetaŃilor în vârstă te sub un an. 
 
 
2. FORłA DE MUNCĂ JI JOMAJUL 
Efectivul salaPiaŃiloP, la nivelul juteŃului Dolj, la sfâr�itul lunii tecembrie 2017, a fost te 129360 persoane, în scătere cu 538 persoane faŃă te luna 

noiembrie 2017 �i în cre�tere cu 366 persoane faŃă te luna tecembrie 2016. Din total, 87943 (68,0%) salariaŃi sunt în servicii, 38180 (29,5%) salariaŃi în intustrie �i 
construcŃii �i 3237 (2,5%) salariaŃi în agricultură, silvicultură �i pescuit. 

Efectivul salariaŃilor la sfâr�itul lunii tecembrie 2017, te 129360 persoane, clasează juteŃul Dolj pe locul al 14�lea pe Ńară. 
NumăPul ComePiloP înregistraŃi la sfâr�itul lunii tecembrie 2017, a fost te 23331 persoane, în scătere cu 

2538 persoane faŃă te luna tecembrie 2016. Din totalul �omerilor 9360 persoane sunt te sex feminin. 
După numărul �omerilor juteŃul Dolj se situează pe primul loc pe Ńară. SituaŃia �omerilor la finele lunii tecembrie 2017 existenŃi în evitenŃa AgenŃiei 

JuteŃene pentru Ocuparea ForŃei te Muncă Dolj se prezintă astfel: 
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Număr �omeri înregistraŃi Total 
Din care: 
femei 

În %  
femei tin total 

A 1 2 3 
Total 23331 9360 40,1 
�Urban  3637 1810 49,8 
�Rural  19694 7550 38,3 
JomePi indemnizaŃi total 3164 1542 48,7 
�fără stutii metii  1763 735 41,7 
�cu stutii metii  1103 614 55,7 
�cu stutii superioare 298 193 64,8 
JomePi neindemnizaŃi total 20167 7818 38,8 
�fără stutii metii  19163 7360 38,4 
�cu stutii metii  876 385 43,9 
�cu stutii superioare 128 73 57,0 
Rata Comajului  8,8 7,9 * 

 
Din numărul �omerilor 3637 (15,6%) provin tin metiul urban �i 19694 (84,4%) tin metiul rural. În metiul urban 49,8% tin numărul �omerilor au fost 

femei, iar în metiul rural 38,3%.  
Din totalul te 23331 persoane, 2699 persoane beneficiază te intemnizaŃie te �omaj (75%) �i 465 persoane beneficiază te intemnizaŃie te �omaj (50%). 

Numărul �omerilor neintemnizaŃi în luna tecembrie 2017 era te 20167 (86,4%) persoane. 
 
JomePii pe categoPii socio�pPofesionale Ci gPupe de vâPstă la 31 decembPie 2017 
 

      � 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: 23331 2425 1407 4508 7218 3629 4144 
� femei  9360 833 430 1934 3139 1626 1398 

        
Persoane cu stutii primare, gimnaziale �i 
profesionale, tin care: 20926 1786 1200 4136 6640 3297 3867 

�femei  8095 510 320 1712 2804 1440 1309 
� Beneficiari  te intemnizaŃie te �omaj 

(75%), tin care: 1721 18 41 292 590 385 395 



 36 

      � 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 
        

�Femei 716 11 22 154 250 179 100 
� Beneficiari  te intemnizaŃie te �omaj 

(50%), tin care: 42 37 4 1 � � � 
�Femei 19 15 3 1 � � � 

� Nomeri neintemnizaŃi, tin care: 19163 1731 1155 3843 6050 2912 3472 
�Femei 7360 484 295 1557 2554 1261 1209 
        

Persoane cu stutii metii, tin care: 1979 561 131 275 491 292 229 
�femei  999 268 60 161 276 161 73 

� Beneficiari  te intemnizaŃie te �omaj 
(75%), tin care: 754 22 41 122 265 164 140 
�Femei 435 15 26 83 158 105 48 

� Beneficiari  te intemnizaŃie te �omaj 
(50%), tin care: 349 311 16 16 6 � � 
�Femei 179 153 12 12 2 � � 

� Nomeri neintemnizaŃi, tin care: 876 228 74 137 220 128 89 
�Femei 385 100 22 66 116 56 25 
        

Persoane cu stutii superioare, tin care: 426 78 76 97 87 40 48 
�Femei  266 55 50 61 59 25 16 

� Beneficiari  te intemnizaŃie te �omaj 
(75%), tin care: 224 2 16 76 68 29 33 
�Femei 142 1 13 51 51 16 10 

� Beneficiari  te intemnizaŃie te �omaj 
(50%), tin care: 74 46 25 1 2 � � 
�Femei 51 33 17 1 � � � 

� Nomeri neintemnizaŃi, tin care: 128 30 35 20 17 11 15 
�Femei 73 21 20 9 8 9 6 

 
La sfâr�itul lunii tecembrie 2017, tin totalul �omerilor înregistraŃi 10,4% au vârsta sub 25 ani, 6,0% între  

25�29 ani, 19,3% între 30�39 ani, 30,9% între 40�49 ani, 15,6% au între 50�55 ani, iar 17,8% au peste 55 ani. Dintre ace�tia 20929 persoane (89,7%) sunt persoane 
cu stutii primare, gimnaziale �i profesionale, 1979 (8,5%) sunt persoane cu stutii metii, iar 426 persoane (1,8%) sunt persoane cu stutii superioare. 



 37 

Rata Comajului înregistrată în luna tecembrie 2017 a fost te 8,8% în raport cu populaŃia activă civilă totală (8,7% în luna noiembrie 2017 �i 9,8% în luna 
tecembrie 2016). Pentru femei, rata �omajului în luna tecembrie 2017 a fost te 7,9% (7,8% în luna noiembrie 2017 �i 8,5% în luna tecembrie 2016). 

3�4
&�5

5�3
3�3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 �

Femei

Total

��	�
�����������	���
�
��

Decembrie 2016 Decembrie 2017

 
Rata �omajului în juteŃul Dolj (8,8%) s�a situat peste nivelul ratei �omajului la nivel naŃional (4,0%), ocupânt locul al 4�lea pe Ńară. 
 
 
3. CÂJTIGUL SALARIAL 
 
CâCtigul salaPial mediu bPut în luna tecembrie 2017 a fost te 3104 lei/persoană. Câ�tiguri peste metia juteŃului au realizat salariaŃii tin servicii (3201 

lei), iar sub metia juteŃului salariaŃii tin intustrie �i construcŃii  
(2939 lei) �i tin agricultură, silvicultură �i pescuit (2468 lei).  

CâCtigul salaPial mediu net în luna tecembrie 2017 a fost te 2228 lei, iar pe principalele ramuri s�au înregistrat următoarele nivele: 2299 lei în servicii, 
2106 lei în intustrie �i construcŃii �i 1780 lei în agricultură, silvicultură �i pescuit. 

În clasamentul juteŃelor României, juteŃul Dolj ocupă: 
� locul al 18�lea tupă câ�tigul salarial metiu net pe economie; 
� locul al 34�lea tupă câ�tigul salarial metiu net tin agricultură, silvicultură �i pescuit; 
� locul al 20�lea tupă câ�tigul salarial metiu net tin intustrie �i construcŃii; 
� locul al 14�lea tupă câ�tigul salarial metiu net tin servicii. 

 
4. NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR JI PENSIA MEDIE LUNARĂ 
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În anul 2017 numărul metiu al pensionarilor a fost te 173396 persoane, tin care 150680 persoane sunt pensionari te asigurări sociale te stat, 22612 

persoane sunt pensionari te asigurări sociale agricultori, 11 persoane sunt beneficiari te ajutor social �i 93 persoane sunt pensionari IOVR. 
EvoluŃia număPului mediu al pensionaPiloP după sistemul de pensionaPe 

     
   � persoane �
 Anul 
 

2016 2017 
2017 
faŃă te 2016 
(+) 

2017 
faŃă te 2016 
(%) 

A 1 2 3 4 
     
PensionaPi�total ( I+II+III) 176851 173396 �3455 98,0 
I. Asigurări sociale � total 176726 173292 �3434 98,1 
    tin care:     

� asigurări sociale te stat         151369 150680 �689 99,5 
� asigurări sociale          

agricultori 25357 22612 �2745 89,2 
II. Beneficiari te ajutor social  11 11 � 100,0 
III. Pensionari I.O.V.R 114 93 �21 81,6 

 
În cursul anului 2017, număPul mediu al pensionaPiloP a avut o evoluŃie tescrescătoare, înregistrânt cu 3455 persoane mai puŃin faŃă te anul 2016. 

Pensia medie lunaPă a fost în anul 2017 te 896 lei, cu 11,3% mai mare faŃă te anul 2016.  
Pe principalele sisteme te pensionare (pensii te asigurări sociale, pensii te ajutoare sociale �i pensii I.O.V.R.), s�au înregistrat cre�teri faŃă te anul 2016 la pensii te 
asigurări sociale te stat cu 10,4% �i pentru agricultori cu 10,2%, la pensii te ajutor social cu 7,6%, iar la pensiile I.O.V.R  au scăzut cu 2,3%. 

 EvoluŃia pensiei medii lunaPe a pensionaPiloP Ci beneficiaPiloP de ajutoP social 
după sistemul de pensionaPe 
 

   � lei �
 Anul 
 

2016 2017 
2017 
faŃă te 2016 
(+) 

2017 
faŃă te 2016 
(%) 

A 1 2 3 4 
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   � lei �
 Anul 
 

2016 2017 
2017 
faŃă te 2016 
(+) 

2017 
faŃă te 2016 
(%) 

A 1 2 3 4 
PensionaPi�total ( I+II+III) 805 896 91 111,3 
I. Asigurări sociale � total 806 897 91 111,3 
    tin care:     

� asigurări sociale te stat         875 966 91 110,4 
� asigurări sociale          

agricultori 393 433 40 110,2 
II. Beneficiari te ajutor social  237 255 18 107,6 
III. Pensionari I.O.V.R 219 214 �5 97,7 
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Pensia metie te asigurări sociale a pensionarilor agricultori, în anul 2017, a fost te 2,2 ori mai mică comparativ cu pensia 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   
Sprijinirea infiintarii formelor asociative, pentru 
valorificarea protuselor agricole, prin promovarea 
preveterilor catrului juritic referitoare la crearea, 
functionarea si tezvoltarea formelor asociative, asigurarea 
consultantei, Ort. 694/2008, OG. 34/2005, Ort. 37/2005, 
Ort. 566/2004, Ort. 335/2017 

Conf. solicitarilor In terulare Permanent 
 

Sprijinirea formelor asociative tin agricultura constituite 
pentru a “permite protucatorilor agricoli mici sa ajunga la 
consumatorul roman” 

Conf. solicitarilor In terulare Permanent 
 

Promovarea protuselor te calitate și cu valoare atăugată 
mare, te genul protus montan și protus în fermă  �  atestate 
protucatori agricole 

Conf. solicitarilor 
cu incatrarea in 
termenele prevazute te 
L145/2014 

In terulare Permanent 

1. Stimularea agriculturii te mijloc prin 
promovarea fermelor te familie, a 
asocierii agricultorilor și a lanțurilor 
scurte te tesfacere a protuselor agricole 

Înfiintarea centrelor te colectare si procesare pentru 
legume/fructe si pentru unele protuse te origine animala 

Conf. solicitarilor In terulare Permanent 

Monitorizarea executării arăturilor te primăvară pe 
suprafata ramasa te arat la 31.03.2018 

Intreaga suprafata Realizat 31.03.2018 

Monitorizarea executării lucrarilor te pregatire a terenului 
pentru insamantarile te primavara 

Realizarea suprafetei   
propuse 

Realizat 30.04.2018 

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

Centralizare suprafete Realizat 20.05.2018 

2. 
 
 

Cresterea protuctivitatii agriculturii 
pentru a permite acoperirea necesarului 
te protuse agroalimentare 
 
 

Monitorizarea tefrisarii suprafetelor ocupate cu plantatii 
viticole – reactulaizare RPV 

Pe localitati In terulare Permanent 
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Monitorizarea înfiinŃării te plantatii pomicole noi prin 
asigurarea materialului satitor tin pepiniere 

Centralizare suprafete In terulare Permanent 

 Itentificarea si monitorizarea suprafetelor ocupate cu 
legume 

Suprafete itentificate In terulare Permanent 

 Monitorizarea executarii lucrarilor te fertilizare cu 
ingrasaminte chimice si erbicitare la culturile infiintate in 
toamna 

Centralizare suprafete finalizat aprilie 2018 

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

Centralizare suprafete Finalizat/ 
In terulare 

martie 2018 

Verificarea, centralizarea si transmiterea  AGR 2A  si AGR 
2B 

Centralizarea tuturor  
operatorilor 

In terulare 15 iunie 
15 

tecembrie 
Urmarirea recoltarii culturilor insamantate in toamna anului 
2018. 
Monitorizarea actiunilor te recoltare in sectorul cerealier, 
vitipomicol si legumicol. 
Urmarirea recoltarii  culturilor insamantate in primavara 
anului 2018 

Centralizarea tuturor  
operatorilor 

In terulare Iulie –
octombrie 

2018 

Monitorizarea actiunii privint eliberarea terenului si a 
insamantarilor te toamna. 

Centralizarea tuturor  
operatorilor 

Va incepe 
iunie�iulie 

2018 

25.09.2018 

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

Centralizarea tuturor  
operatorilor 

In terulare  
Agr 2 A 
Neinitiat 
Agr 2 B 

20.06.2018 
 

15.12.2018 

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

Centralizarea tuturor  
suprafetelor 

In terulare saptamanal 

Urmarirea evolutiei preturilor la protusele agricole 
practicate in targuri si oboare. 

Centralizarea tuturor  
operatorilor 

In terulare Permanent 
Prima si a 

treia 
saptamana a 

lunii 
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Colectarea informaŃiilor privint cantitatile comercializate si 
a preturilor practicate la cereale si oleaginoase.(SIPPA) 
conform Ortin 445/2008 

Centralizare tuturor  
operatorilor 

In terulare saptamanal 

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

Centralizare tuturor  
operatorilor 

In terulare permanent 

Sprijinirea primariilor in elaborarea Planului te actiune  la 
nivel local pentru protectia apelor impotriva poluarii cu 
nitriti si nitrati 

22 localitati 
vulnerabile 

In terulare permanent 

 Incurajarea agriculturii ecologice 
Inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica conf. 
Ort.1253/2013 

Conform. Fiselor te 
inregistrarea  

Finalizata la 
tata te 
16.05.2018 
Pentru cei ce 
s�au inscris in 
anul al II�lea, 
al II�lea te 
conversie sau 
care au 
certificare eco. 

15.12.2018 
Pentru cei ce 
se inscriu in 

anul I te 
conversie 

Incurajarea promovarii protuselor tratitionale. Promovarea 
avantajelor privint atestarea protuselor tratitionale, 
primirea cererilor si verificarea caietelor te sarcini. Ort. 
724/2013. 

Conform 
Fiselor te inregistrare 

In terulare permanent 

3. Incurajarea agriculturii ecologice 
Inregistrarea operatorilor in agricultura 
ecologica conf. Ort.1253/2013 
Incurajarea promovarii protuselor 
tratitionale. Ort. 724/2013 

Utilizarea surselor regenerabile te energie, a 
subprotuselor, a teseurilor, a reziturilor si altor materii 
prime nealimentare in scopul bioeconomiei 

Conf. solicitarilor In terulare permanent 

Verificare Organizatiilor Utilizatorilor te Apa pentru Irigat 
cf. Ortin 946/2014 

Centralizare tuturor  
operatorilor 

In terulare lunar 

Cooperarea cu utilizatorii te apa prin sesiuni te informare 
privint apa gratuita pana la statia te punere sub presiune 

Conform 
Solicitarilor  

realizat permanent 

Intocmirea si transmiterea situatiei statistice a 
terenurilor.(SST) 

Centralizarea tuturor  
operatorilor 

realizat Februarie �   
aprilie 

4. Refacerea si extinterea sistemului te 
irigatii, monitorizare si centralizare font 
funciar 

 
 

Verificarea si avizarea tocumentatiilor privint scoaterea 
tin circuitul agricol a terenurilor cf. LEG.18/1991 si 
Reg.897/798/2005 

Centralizarea tuturor  
operatorilor 

In terulare permanent 
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Aplicarea Legii 17/2014 prin eliberarea ateverinŃelor te 
vânzare, avizelor finale pentru suprafeŃele tranzacŃionate 

Centralizarea tuturor  
operatorilor 

In terulare permanent 

Verificare Organizatiilor Utilizatorilor te Apa pentru Irigat 
cf. Ortin 946/2014 

Centralizare tuturor  
operatorilor 

In terulare lunar 

5. Dezvoltarea sistemului national 
antigrintina si crestere a precipitatiilor 

Dezvoltarea si monitorizarea la nivel jutetean  a punctelor 
te lansare 

Punctele te lansare In terulare permanent 

Program te sustinere a protusului tomate in spatii protejate Conform 
solicitarilor 

In terulare 27.12.2018 

Program te sustinere a crescatorilor te ovine pentru 
comercializarea lanii 

Conform solicitarilor In terulare anual 

Program te sustinere a crescatorilor te suine pentru 
activitatea te reprotuctie 

Conform solicitarilor Nelansat anual 

Program te sustinere a sectorului avicol Conform solicitarilor Nelansat anual 

Program te tezvoltare a raselor te suine romanesti prin 
crestere in regim tratitional Bazna si Mangalita 

Conform solicitarilor In terulare anual 

Program multianual te sustinere a activitatii in sectorul 
cresterii taurinelor tin rasele Baltata Romanesaca si Bruna 

Conform solicitarilor Nelansat multianual 

6. Program te sustinere pentru protuse 
teficitare 

Program multiannual te sustinere a activitatii te 
reprotuctive in sectorul cresterii bivolitelor. 

Conform solicitarilor Nelansat multianual 

Informare si sprijinirea actiunilor ce trebuiesc intreprinse in 
veterea infiintarii centrelor te colectare si procesare pentru 
legume/fructe si pentru unele protuse te origine animala 
 

Conf. solicitarilor nelansat permanent 7. Program te infiintare a centrelor te 
colectare si procesarea pentru 

legume/fructe si pentru unele protuse te 
origine animala 

Constituirea structurilor asociative in rantul protucatorilor 
agricoli tin sectorul legume�fructe, inclusiv pepepni. Ort. 
335/2017 

Conf. solicitarilor In terulare permanent 

8. Regântirea sectorului te Cercetare – 
Dezvoltarea Agricola 

Restructurarea cercetării agricole pentru a permite 
tezvoltarea unei agriculturi performante și eficiente, 
capabile să facă 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 

Conform planurilor te 
tezvoltare ale 
statiunilor te cercetari 
tin jutetul Dolj 
aprobate te Acatemia 
te Stiinte Agricole si 
Silvice  

In terulare permanent 
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protecŃie a plantelor, schimbări climatice care influentiaza 
tezvoltarea agriculturii 

Completarea Registrului te  Informatii te Contabile Conform esantionului In terulare anual 

Cercetarea tiferitelor verigi tehnologice  � realizarea 
loturilor temonstrative in tomeniul vegetal si zootehnic. 

9 loturi in sectorul 
vegetal/7 loturi in 
sectorul zootehnic 

In terulare 31.12.2018 

Gestionarea Registrului Plantatiilor viticole  Centralizarea tuturor  
operatorilor 

In terulare permanent 

Intocmirea si transmiterea situatiei parc te tractoare si 
masini agricole 

Centralizare tuturor  
operatorilor 

In terulare Iulie 2018 

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

Centralizare tuturor  
operatorilor 

In terulare permanent 

Autorizarea capacitatilor te tepozitare cf.  OUG 12/2006 Centralizare tuturor  
operatorilor 

In terulare permanent 

Vizarea teclaratilor te tutun in veterea atestarii cantitatii si 
calitatii acestuia conform art.38, lit. F ti Ortinul 619/2015 

Centralizare tuturor  
operatorilor 

In terulare permanent 

Verificare pagube protuse te fenomenele meteorologice 
nefavorabile  

Centralizare tuturor  
operatorilor 

In terulare permanent 

9. Monitorizare operatori in agricultura 
 
 

Gestionarea Registrului Plantatiilor viticole  Centralizarea tuturor  
operatorilor 

In terulare permanent 

Elaborare proiecte 
� Investitii s.M 6.1.  
� Investitii s.M 6.3. 
� Investitii s.M 6.2. 
� Investitii s.M 4.1. 
Intocmire cereri te plata 

 
10 
100 
4 
1 
Conf. cererilor 

Septembrie 
2018 

Conf. 
sesiunilor 
lansate te 

AFIR 

10. Elaborare proiecte in veterea accesarii 
fonturilor europene 

Elaborarea te amenajamente pastorale Conf. solicitarilor 
UAT�urilor 

In terulare 31.12.2018 

11. Formare profesionala, promovare, 
informare, tiseminarea rezultatelor 

cercetarii 

11.1.Cursuri te calificare 
� Lucrator in cultura plantelor  
� Apicultor 
� Legumicultor 

25 cursanti 
25 cursanti 
50 cursanti 

In terulare 31.12.2018 
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12. Cursuri te instruire a beneficiarilor 
masurilor tin PNDR 2014�2020 

Submasura 6.1. – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 
Submasura 6.3. – Sprijin pentru tezvoltarea fermelor mici 
Masura 10 – agrometiu si clima 
Masura 11 – Agricultura ecologica 

230 cursanti 
 
150 cursanti 
 
20 cursanti 
20 cursanti 

In terulare permanent 

Itentificarea, monitorizarea potentialilor beneficiari ai 
masurilor PNDR si informarea acestora asupra 
oportunitatilor si responsabilitatilor in terularea proiectelor 
cu finantare europeana 

625 In terulare permanent 

Consiliere, asistenta tehnica te specialitate pentru 
elaborarea te proiecte in veterea accesarii fonturilor 
europene prin PNDR 2014�2020 

127 In terulare permanent 

Asigurarea serviciilor te asistenta tehnica te specialitate 
(consiliere/consultanta) atresate beneficiarilor Masurilor 10 
(Agrometiu si Clima), 11 (Agricultura Ecologica), 13 (Plati 
pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau 
cu alte constrangeri specifice) 

60 In terulare permanent 

Consiliere si asistenta tehnica te specialitate pentru 
elaborarea tosarelor te plati pentru proiectele finantate prin 
PNDR 2014�2020 

124 In terulare permanent 

Intrumarea protucatorilor agricoli pentru tesfasurarea unor 
actiuni in metiul rural (inclusiv completarea Fisei 
Fermierului – FF3) 

340 In terulare permanent 

13. Actiuni te promovare si tiseminare in 
rantul fermierilor a masurilor PNDR 
2014�2020, itentificarea potentialilor 
beneficiari, consiliere tehnica te 
specialitate, 

Itentificarea, monitorizarea potentialilor beneficiari ai 
masurilor PNDR si informarea acestora asupra 
oportunitatilor si responsabilitatilor in terularea proiectelor 
cu finantare europeana 

625 In terulare permanent 

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. 
13 operatori 

finalizat Martie 2018 14. 
 

Monitorizarea, supravegherea, 
coortonarea �i efectuarea inspecŃiilor 
specifice în sectorul vitivinicol, legume�
fructe, în tomeniul organismelor 
motificate genetic, fertilizanŃilor �i 
agriculturii ecologice, intustriei 
alimentare �i licenŃierii �i autorizării 
tepozitelor. 

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 

finalizat  
Martie 2018 
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viticultor.  
5 operatori 

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.  
25 operatori 
 

In terulare 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. 
5 operatori 

In terulare Septembrie 
2018 

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 
31 operatori 

In terulare 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 
20 operatori 

In terulare 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 
10 operatori 

In terulare permanent 
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Controlul privint completarea la zi �l veriticitatea tatelor 
înscrise în registrele te evitenŃă, verificarea �i vizarea 
rapoartelor te fabricaŃie a vinurilor aromatizate, băuturilor 
aromatizate pe bază te vin �i cocteilurilor aromatizate tin 
protuse vitivinicole.  

Încatrarea 
protucătorilor te 
protuse vitivinicole în 
preveterile legale 
2 operatori 

In terulare permanent 

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 in functie 
te ritmul te 
aprovizionare 

In terulare 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 
5 operatori 

In terulare permanent 

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

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

In terulare 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.  
2 operatori 

In terulare 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 in 
functie te solicitarea 
LCCCIV Valea 
Calugareasca, Filiala 

In terulare permanent 
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Craiova 

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

Respectarea 
preveterilor legale 
50 operatori 

In terulare martie�iunie 
septembrie�
noiembrie 

Participarea la tevamarea transporturilor te vin provenit 
tin import.  

In functie te notificari In terulare permanent 

Colaborarea cu alte instituŃii cu atribuŃii te control (I.J.P., 
A.N.S.V.S.A., A.N.P.C., ANAF) 

In functie te tematicile 
te inspectie/solicitare 
te colaborare 

In terulare permanent 

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

 In terulare 31.12.2018 

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

Certificate 
conformitae/ 

neconformitate 
p�v te control 

In terulare permanent 

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

p�v te control In terulare permanent 

Efectuarea te actiuni te inspectie in pietele agoalimentare 
privint verificarea motului te respectare a preveterilor 
L145/2014 te catre atministratia pietelor 

p�v te control In terulare Lunar 

Efectuarea actiunilor te inspectie la primariile localitatilor 
emitente atestatelor te protucator si carnetelor te 
comercializare 

p�v te control In terulare 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 

In terulare 31.12.2018 

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

Note te constatare In terulare semestrial 

  

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

Procese verbale te 
control, note te 
control, etc 

In terulare lunar 
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Actualizarea bazei te tate a operatorilor tin sectorul fructe 
si legume� SINCC_LF 

Numar operatori 
introtusi in Sistemul 
Informatic National te 
Gestiune  

In terulare permanent 

Realizarea campaniei te informare si metiatizare a 
legislatiei nationale si comunitare in tomeniul OMG 

100% 
cultivatori 

finalizat Martie 2018 

Inventarierea suprafetelor cultivate cu plante motificate 
genetic si cu soia conventionala 

Intocmirea bazei te 
tate a cultivatorilor te 
plante motificate 
genetic 

In terulare Octombrie 
2018 

Realizarea testelor pe frunze te soia, in camp (teterminari 
calitative), precum si prelevarea te boabe te soia, 
(teterminari calitative), in veterea stabilirii gratului te 
impurificare cu OMG 

kit�uri in veterea 
efectuarii testelor in 
camp, pentru 
teterminarea 
cantitativa 

In terulare In perioata 
te vegetatie 
si recoltare 

Asigurarea si urmarirea transabilitatii protuctiei OMG si 
soia pentru toti cultivatorii 

Monitorizarea lunara a 
stocurilor 

In terulare Pana la 
epuizarea 
stocurilor 

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

Procese verbale te 
control, note te 
control, etc 

In terulare lunar 

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

 In terulare 31.12.2018 

Intocmirea bazei te tate a cultivatorilor te plante 
motificate genetic 

Numarul cultivatorilor finalizata Mai 2018 

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

Numarul cultivatorilor 
si prim�procesatorilor 

In terulare Iunie 2018 

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 

In terulare permanent 

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 

In terulare permanent 
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ori te cate ori este 
cazul 

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 

In terulare permanent 

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,la 
sesizari, in 
functie te 
programul 

tematic 
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 

In terulare Iunie 2018 

Verificarea conformitatii culturilor te tutun, 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 

In terulare Noiembrie 
2018 

Inventarierea suprafetelor cultivate cu canepa si mac, astfel 
inact sa existe o corelatie intre suprafata cultivata si 
cantitatea te samanta folosita la semanat tin soiurile 
inregistrate si certificate, in baza tocumentelor te 
provenienta a semintelor si a actelor insotitoare 

Itentificarea fermelor 
care cultiva canepa 

In terulare permanent 

Itentificarea cultivatorilor te plante ce contin substante 
stupefiante si psihotrope care functioneaza fara autorizatie 
te cultivare eliberata te DAJ  

Itentificarea fermelor 
care cultiva canepa 

In terulare permanent 

Efectuarea  te controale in camp a culturilor te canepa si 
mac in functie te fenofaza culturii 

Fermele in care se 
culiva canepa si mac 

In terulare august 2018 



 51 

Intocmirea bazei te tate a cultivatorilor te plante ce contin 
substante stupefiante si psihotrope si transmiterea acestora 
catre MADR 

In functie te nr.te 
operatori inregistrati 

In terulare permanent 

Transmiterea lunara a rapoartelor te activitate   In terulare 31.12.2018 

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 In terulare 31.12.2018 

Verificarea  activitatii  organismelor te inspectie si 
certificare prin inspectia pe teren a operatorilor aflati sub 
contract cu organismul respeciv, avantu�se in vetere 
urmatoarele                                 verificarea 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 sicertificare       
�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 In terulare 31.12.2018 

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

Inspectii/luna In terulare 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 
operatorilor inscrisi la fiecare organism te control. 

Inspectii/luna In terulare Lunar 

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

Inspectii/luna In terulare Lunar 
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activitatea. 

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 In terulare Lunar 

Verificarea operatorilor economici conform preveterilor 
HG nr. 131/2013 

Inspectii/luna In terulare 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 In terulare 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 In terulare Lunar 

Intocmirea procesului verbal te constatare si anexarea  
acestuia la formularul te control specific  fiecarui tomeniu 
te activitate. 

Inspectii / luna In terulare Lunar 

Transmiterea catre MADR a proceselor verbale intocmite 
in conformitate cu preveterile HG nr.131/2013  si ale 
Ortonanta nr. 29/2014 in caz te constatare a 
neconformitatilor 

Inspectii / luna In terulare Lunar 

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 In terulare permanent 
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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 In terulare permanent 

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

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

Inspectii/luna In terulare Lunar 

 
 
 

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 JI PENTRU SIGURANłA ALIMENTELOR JUDEłUL DOLJ 
15.  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  31.12.18 

16.  Supravegherea sanitara veterinara a 
unitatilor care protuc,tepoziteaza si  

Monitorizari prin inspectii si controale la unitati Permanent  31.12.18 
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comercializeazan protuse meticinale 
te uz veterinar 

17.  Supravegherea si controlul in 
tomeniul sigurantei alimentelor 

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

Permanent  31.12.18 

 
 
 
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  

 
 

31.12.2018 

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

Intocmirea programelor te 
monta si fatari 

 15.02.2018 

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 

 31.12.2018 

18.              
Activitatea 
te reprotucŃie 
la animalele te ferma 

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

 15.01.2018 

19.  
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. 

 20.05.2018 
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20.  
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 

 20.07.2018 

21.  
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 

 31.12.2018 

22.  
Itentificarea ecviteelor 

 

Actualizarea bazei te tate; 
 

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

 

 31.12.2018 

23.  
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 

 31.12.2018 

24.  
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 

 31.12.2018 
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25.  
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. 

 31.12.2018 

26.  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. 

 31.12.2018 

 

AGENłIA DE PLĂłI JI INTERVENłII ÎN AGRICULTURĂ 

NP. CPt. DiPectii de actiune Actiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali masuPabili 

pPopusi 

Stadiul 

fizic de 

PealizaPe 

TePmen de 

finalizaPe 

27. 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  
 

Realizat  Aprilie 
2018 

28. Derularea Campaniei 2018 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 
 

37.347 te cereri tepuse in 
Campania 2018 

Realizat 
conform 
planificării 
 
 
 
 

Termenul 
limită 
pentru 
tepunerea 
cererilor te 
sprijin pe 
suprafaŃă 
pentru anul 
în curs, 
fără 
penalizări, 
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este 15 mai 
2018.  

29. 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 
constatare a creanțelor 
întocmite; 
Valoarea sumelor recuperate; 
Nr. te functionari publici 
instruiti; 
Nr. te tematici abortate 

 Permanent 

30. 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  
 

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

  Ianuarie–
tecembrie 
2018 

32. Desfă�urarea unor activităŃi 
specifice OJFIR Dolj 

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

  Ianuarie–
tecembrie 
2018 
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3.  APE JI PĂDURI 
  
DIRECłIA SILVICĂ DOLJ 

NP. CPt. DiPectii de actiune Actiuni pentPu PealizaPea 
obiectiveloP 

IndicatoPi anuali 
masuPabili pPopusi 

Stadiul fizic 
de PealizaPe 

TePmen de finalizaPe 

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 

2018 

Realizarea programului te 
regenerarea păturii 

Program te împăturiri Semestrial, 
anual 

2018 

Informarea personalului 
angajat �i programarea 
sarcinilor pe subunităŃi, 
compartimente 

Program pe subunităŃi Lunar, 
trimestrial, 
semestrial, 
anual 

2018 

33. 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 aplicării legilor fontului funciar 

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

Program pe obiective �i 
subunităŃi 

Semestrial, 
anual 

2018 

 
GARDA FORESTIERĂ 
NP. 
cPt. 

DIRECȚII DE ACȚIUNE                  Acțiuni IndicatoPi anuali 
măsuPabili pPopuși 

Stadiul fizic 
de PealizaPe 

TePmen de finalizaPe 

Controale periotice ocoale 
silvice 

2 1 31.12.2018 

Controale tematice ocoale 
silvice 

20 10 31.12.2018 

34. Eficientizarea actului te control privint 
respectarea regimului te utilizare a resurselor 
păturii 

Controlul circulației 
materialului lemnos si al 
instalațiilor te tebitat 

50 30 31.12.2018 
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Eliberare Acort te 
tistribuire și utilizare a 
tocumentelor cu regim 
special 

150 92 31.12.2018 

Verificare acte te punere 
în valoare a masei 
lemnoase 

30 17 31.12.2018 

Recepția lucrărilor te 
investiții tin fontul 
forestier national, executate 
cu fonturi publice 

3 2 31.12.2018 

Controlul respectării 
regimului cinegetic 

6 3 31.12.2018 

Acțiuni prevenire și 
combatere braconaj 

10 6 31.12.2018 

35. Utilizarea turabilă a resurselor cinegetice 

Evaluare efective vânat 77 77 31.12.2018 

 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂłIRI FUNCIARE � FILIALA TERITORIALĂ DUNĂRE � JIU 

 
36. 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 întig. 
Bechet�Dabul  jut. Dolj 

Realizat  
96 %  

 

37. Reabilitarea amenajării  
te irigaŃii Neteia�Măce�u, juteŃul Dolj � irigaŃii  
 

Urmărirea permanentă a 
statiului fizic a lucrărilor 
conform  
graficului te execuŃie 

Irigarea  
SuprafeŃei te  
30.000 ha cu staŃiile SRP1 
Horezu, SRP2 Bârza, SRP3 S 
�i SRP6 Bârca,  
jut. Dolj 

Realizat  
8 % 

 

38. Reabilitarea staŃiei te pompare te tesecare SPR 
Neteia tin amenajarea BistreŃ�Neteia�Jiu,  
jut.Dolj � tesecare 

Elaborare  
tocumentaŃie te proiectare 
Expertiză Tehnică 
DALI+PT+CS+DE+ 
PAC+DTOE+DTAC 
Atribuire contract  
execuŃie 

Desecarea  
SuprafeŃei te 
4298 ha tin incinta 
întiguită 
BistreŃ�Neteia�Jiu 
 jut. Dolj  

Realizat  
50 % 

Semestru II 
2018 
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4.  BUGET 
 
NP. CPt. DiPectii de actiune Actiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali 

masuPabili pPopusi 
Stadiul fizic 
de PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

Consiliul JudeŃean Dolj 
Elaborarea bugetului te venituri �i cheltuieli – buget 
propriu �i unităŃi subortonate 

1 buget propriu + 
bugete unitati 
subortonate 

100% 
 

Trimestrul I 
2018 

Elaborarea raportărilor statistice privint investitiile 
proprii 

1 raportare proprie  
25% 

Trimestrial  

Elaborarea bilanŃului privint activitatea financiar – 
contabilă  

1 bilant  
100% 

Trimestrul I 
2018 

Elaborarea programului anual te achiziŃii publice prin 
prioritizarea investiŃiilor �i corelarea investiŃiilor 
finanŃate tin fonturi proprii cu cele finanŃate tin fonturi 
europene 

 
 1 program 

100% 

Trimestrul I 
2018 

Elaborarea contractelor economice pentru protuse, 
servicii �i lucrări finanŃate tin fonturi proprii �i tin 
fonturi europene 

Conform 
Programului anual 
te achizitii publice 

 
Permanent  

Acortarea te finanŃări nerambursabile ONG�urilor care 
au tepus proiecte conform Legii 350/2005 

 
30% 

31.12.2018 

Acortarea te finanŃări nerambursabile ONG�urilor care 
au tepus proiecte conform Legii 350/2006 

 
% 

31.12.2018 

39. Cre�terea calităŃii finanŃelor 
publice 
 

Elaborarea bugetului te venituri �i cheltuieli – buget 
propriu �i unităŃi subortonate 

1 buget propriu + 
bugete unitati 
subortonate 

100% 
 

Trimestrul I 
2018 

ADMINISTRAłIA JUDEłEANĂ A FINANłELOR PUBLICE DOLJ 
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40.  
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 2018. 

  
 
 

Lunar 

41. 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  

  
 
 
 
 

Lunar 

42. 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 

43.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

   
 

Permanent 
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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 

   

44.  
Moternizarea managementului 

trezoreriei 

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

   

45. 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 

   

46.  
 

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 

   

47.  
 
 

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 

 
 
5. CULTURĂ 
 
 
NP. 
CPt. 

DiPectii de actiune Actiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali 
masuPabili pPopusi 

Stadiul fizic de 
PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 
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Consiliul JudeŃean Dolj 

Organizare te expoziŃii, spectacole, minispectacole, autiŃii 
�i recitaluri te către Scoala populara te arte si meserii 
„Cornetti”  

Nr. expoziŃii, 
spectacole, 
minispectacole, autiŃii 
�i recitaluri 

 
 
        0% 
 
                 

 
2018 

 

48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protejarea patrimoniului cultural 
naŃional, a celui aparŃinânt culturii 
minorităŃilor naŃionale, precum �i a 
patrimoniului imaterial, prin programe 
�i măsuri specifice privint evaluarea, 
restaurarea �i conservarea, respectiv 
punerea lor în valoare �i reinserŃia în 
viaŃa comunităŃii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizare te manifestări, evenimente, spectacole, 
manifestări tematice, precum �i activităŃi te tezvoltare a 
bazei te tate, te către Centrul JuteŃean pentru Conservarea 
�i Promovarea Culturii TratiŃionale Dolj:  
 

Nr. manifestări, 
evenimente, spectacole 

 
        0% 
 
                 

 
2018 
 

49. Dezvoltarea unor politici comune între 
cultură �i etucaŃie atât în ceea ce 
prive�te etucarea publicului tânăr 
pentru consumul cultural �i tezvoltarea 
abilităŃilor sale creative, cât �i în ceea ce 
prive�te etucaŃia artistică specializată, 
precum �i pentru formarea profesională 
continuă �i reconversia profesională 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeul Olteniei Craiova 
�Ateliere in catrul Sectiei te Etnografie 
�Amenajare expoziŃie te bază – SecŃia Istorie Arheologie, 
parter �i etaj – Actualizare tocumentaŃie tehnico – 
economică 
�Amenajare expoziŃie te bază – SecŃia Istorie Arheologie, 
parter �i etaj – ExecuŃie 
�Organizarea �i tesfă�urarea activităŃilor tin contractele te 
parteneriat încheiate cu instituŃiile te învăŃământ. � 
Încheierea te contracte, realizare te expoziŃii, manifestări 
culturale, proiecte comune 

Nr. manifestări, 
evenimente, 

 

       0% 
 
                 

2018 
 

50. Dezvoltarea economiei culturale prin 
asigurarea unui catru juritic, economic 
�i financiar�fiscal eficient, eficace �i 
stimulativ care să răspuntă nevoilor 

Organizarea Salonului NaŃional te Minerale, Fosile �i 
Geme 
Organizarea manifestării culturale „Satul Românesc în zi 
te sărbătoare”, 

Nr. manifestări, 
evenimente, 

 

       0% 
 
                 

2018 
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specifice ale creatorilor (arti�ti 
intepentenŃi �i liber profesioni�ti), 
protucătorilor �i metiatorilor (instituŃii 
publice te cultură, organizaŃii 
neguvernamentale �i IMM�uri creative) 
�i ale consumatorilor/publicului. 
 

„Satul Românesc în zi te sărbătoare” 

51. SusŃinerea iniŃiativei private în 
cultură �i a sectorului cultural 
intepentent prin instrumente 
financiar – fiscale, precum �i prin 
stimularea cooperării culturale 
transfrontaliere. 

Itentificarea, salvarea �i promovarea elementelor te 
cultură, istorie �i civilizaŃie, tratiŃii populare �i 
me�te�uguri 
 

1.Itentificarea, 
cunoa�terea �i 
tezvoltarea relaŃiilor 
parteneriale cu 
reprezentanŃi ai 
sectorului cultural 
intepentent, ce este 
te natură a tetermina 
promovarea acŃiunilor 
culturale la nivel 
central/regional, 
precum �i în catrul 
unor publicuri Ńintă.  
  

 

In curs te 
realizare 

Permanent 

52. Dezvoltarea, renovarea �i înzestrarea 
corespunzătoare a infrastructurilor 
culturale în acort cu nevoile culturale 
actuale, sprijinirea înfiinŃării te noi 
muzee �i spaŃii expoziŃionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Juteteana Alexantru si Aristia Aman: 
Tipărirea te cărŃi, cataloage, stutii, materiale cu specific 
profesional 
Realizarea te materiale informative �i te promovare 
specifice fiecărei activităŃi 
Muzeul te Arta Craiova: 
Tipărirea catalogului pentru expoziŃia  „Excesul ca asceză – 
łuculescu �i Bernea” 
Întocmirea tocumentaŃiei �tiinŃifice �i te prezentare. 
Întocmirea tocumentaŃiei foto. 
Realizarea machetei �i tehnoretactării. 
Tipărirea albumului 
Conservare�Restaurare lucrări tin patrimoniu – 230 piese 
ÎmbogăŃirea patrimoniului – 62 piese Noche Crist� tonaŃie 

Nr. manifestări, 
evenimente, 

 

       0% 
 
                 

2018 
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ÎmbogăŃirea patrimoniului – 1�10 piese te artă românească 
contemporană� achiziŃii 
Muzeul te Artă Craiova 

In memoriam Victor Pârlac 
ExpoziŃia te caricatură  „Off(uri contemporane” – 
Aurelian Iulius ;uŃă 
Reteschiterea Palatului Jean Mihail – „Prezentarea 
expoziŃiei te bază Arta europeană �i arta românească 
Salonul internaŃional te caricatură „Nicolae Petrescu 
Găină”, etiŃia a VII�a la Muzeul te Artă Calafat 
Salonul internaŃional te caricatură „Nicolae Petrescu 
Găină”, etiŃia a VII�a la Muzeul te Artă Slatina 
Salonul internaŃional te caricatură „Nicolae Petrescu 
Găină”, etiŃia a VIII�a 
ExpoziŃia „Excesul ca asceză�łuculescu �i Bernea” 
Salonul arti�tilor craioveni 
 
Muzeul te Arta Craiova: 
Realizarea te emisiuni te prezentare a evenimentelor 
organizate te  Muzeului te Artă Craiova în colaborare cu 
televiziunile locale 
Publicarea te eseuri, cronici te artă, comentarii critice pe 
marginea expoziŃiilor organizate te muzeu în revistele 
Scrisul Românesc,  Mozaicul �.a.  
 

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

Catetrala Sfântul Ioan Botezătorul CraioviŃa Nouă 
�Centrul internaŃional Brâncu�i � Centru Turistic 
Interactiv  
�Restaurarea, consolitarea și promovarea 
Monumentului istoric ”Cula Cernăteștilor” 
�Restaurarea, consolitarea și promovarea 
Monumentului istoric ”Cula Izvoranu Geblescu” 
�Valorificarea turabilă a monumentului istoric 
Casa Dianu tin localitatea Craiova, jut. Dolj, prin 
crearea unui Muzeu Interactiv al Cărții și Exilului 
Românesc și introtucerea acestuia în circuitul 

 0% 2018 
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turistic 
�Cre�terea eficienŃei energetice, a rezistenŃei �i 
stabilităŃii la clătirea publică Ncoala te Arte �i 
Meserii Cornetti, Corp A+E, str. JieŃului nr.19�21 
Craiova � ExecuŃie, AsistenŃă tehnică pt. execuŃie 
�RO�BG 530 Valori culturale comune în literatura 
și arta transfrontalieră 
�RO(BG 530 Common Cultural Values in cross(
border literature and art 
�Cre�terea eficienŃei energetice, a rezistenŃei �i 
stabilităŃii la clătirea publică Ncoala te Arte �i Meserii 
Cornetti, Corp A+E, str. JieŃului nr.19�21 Craiova � 
Proiectare 

54. Controlul calităŃii lucrărilor te execuŃie 
la intervenŃiile asupra monumentelor 
istorice 

Muzeul Olteniei Craiova  
Muzeul te Arta Craiova  
Biblioteca JuteŃeană Dolj "Alexantru �i Aristia Aman"  
Centrul JuteŃean pentru Conservarea �i Promovarea 
Culturii TratiŃionale Dolj  
Clubul Sportiv JuteŃean NtiinŃa "U" Craiova  
 

1176 mii lei  
1864 mii lei 
3330 mii lei 
 
30 mii lei 
 
13 mii lei 
 

0,51% 
0% 

2018 
2018 

55. O strânsă colaborare cu  agenții 
economici care  comercializează bunuri 
cultural mobile tin Craiova, în veterea 
unei permanente informări asupra 
circulaŃiei obiectelor te artă pe piaŃa 
liberă 

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

Nr. agenți economici 
verificați 
Frecvența verificărilor  

�3 agenți 
economici 
autorizați 
�lunar 

Permanent 
2018 

56. Dezvoltarea infrastructurii te cultura Restaurarea, promovarea �i integrarea Casei memoriale 
,,Elena Farago” tin Craiova, juteŃul Dolj, în circuitul 
turistic urban �i regional (elaborare DALI +PT) / Common 
Cultural Values in cross�borter literature ant art 

Elaborare faze 
proiectare 

10% 2023 

 
 
 
6   DEZVOLTARE JI ADMINISTRAłIE 
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NP. CPt. DiPectii de actiune Actiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali 
masuPabili pPopusi 

Stadiul fizic de 
PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

Consiliul JudeŃean Dolj 

Dezvoltare High tech intustry park Craiova sa 
Sprijinirea companiilor amplasate in High�Tech Intustry 

Park Craiova, in relatiile cu autoritatile publice 
 

procente  2018 

57. 

Realizarea unei strategii te tezvoltare 
regionala armonizata cu Strategia 
nationala care sa asigure inlaturarea 
tecalajelor existente 

 
 

Extinterea Parcului Intustrial Craiova cu o suprafata te 20 
ha 

procente  2018 

58. 

Realizarea unei strategii te tezvoltare 
regionala armonizata cu Strategia 
nationala care sa asigure inlaturarea 
tecalajelor existente 

 

Sprijin institutional pentru tezvoltarea infrastructurii si a 
serviciilor te atministrare tin incubatoare, centre te afaceri, 
inclusive investitii hart si soft, schimb te bune 
68ommune68, sustinerea activitatilor te “mentoring si 
coaching”, transfer te know – how, seminarii, workshop�uri, 
etc   

 
procente 

 2018 

59. InvestiŃii pentru tezvoltarea/ 
moternizarea instituŃiilor publice 

�Catetrala Sfantul Ioan Botezatorul Craiovita Noua 
�Centrul International Brancusi – Centru Turistic Interactiv 

Muzeul Olteniei Craiova 
Muzeul te arta Craiova 

Biblioteca Juteteana Dolj „Alexantru si Aristia Aman” 
DirecŃia Generală te AsistenŃă Socială �i ProtecŃia Copilului 
Dolj 

 
procente 

 

2018 

60. Integrarea socială a copiilor si tinerilor 
cu tizabilităŃi sau proveniŃi te la 
centre te plasament; 
 

AcŃiuni te punere în legalitate pe linie te stare civilă �i pe 
linie te evitenŃă a persoanelor pentru persoanele asistate, în 
colaborare cu DirecŃia te AsistenŃă Socială �i ProtecŃia 
Copilului (D.G.A.S.P.C.) Dolj 

 
procente 

 

2018 

61. Prevenirea �i combaterea crimei 
organizate 

Colaborarea cu structurile Ministerului Afacerilor Interne în 
veterea: 
� înregistrării în starea civilă a persoanelor fără act te 
na�tere; 

 
procente 

 

2018 
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� punerii în legalitate cu acte te itentitate a persoanelor cu 
vârsta între 14 �i 18 ani �i a persoanelor majore 

62. Continuarea reformei în atministraŃia 
publică prin tescentralizarea 
serviciilor publice comunitare te 
evitenŃă a persoanelor 
 

Reorganizarea activităŃii te evitenŃă a persoanelor prin: 
 
�consiliere �i sprijin acortate  
autorităŃilor locale pentru înteplinirea contiŃiilor specifice în 
veterea începerii activităŃii la  serviciile publice  comunitare 
locale te evitenŃă a persoanelor  nou înfiinŃate; 
 
�soluŃionarea cererilor te eliberare a actelor te itentitate 
primite la ghi�eul instituŃiei tepuse te cetăŃeni aflaŃi în 
situaŃii teosebite; 
 
�utilizarea laboratorului  
mobil te preluat imagini pentru a asigura accesului la 
obŃinerea actului te itentitate pentru persoanele vârstnice, 
neteplasabile sau instituŃionalizate care tomiciliază în 
localităŃi în care nu funcŃionează  servicii publice comunitare 
te evitenŃă a persoanelor; 

 
procente 

 

2018 

63. Profesionalizarea actului public � instruirea �i perfecŃionarea continuă a angajaŃilor oficiilor 
te stare civilă/serviciilor publice comunitare locale te 
evitenŃă a persoanelor, în veterea cre�terii performanŃelor 
profesionale pe linie stare civilă �i te evitenŃă a persoanelor; 

13 instruiri  
1 anuala si 8 periotice 
pentru personalul care 
tesfă�oară activităŃi 

te stare civilă �i 
trimestrial pentru 
personalul care 

tesfă�oară activităŃi 
te evitenŃă a 
persoanelor; 

46% 31.12.2018 
 

InstituŃia PPefectului JudeŃul Dolj 
 

64. 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 

 2018 
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 prefectului  
numărul acŃiunilor te 
întrumare a 
autorităŃilor publice 
locale, organizate 
pentru cunoa�terea 
normelor legale in 
vigoare  

65. 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  

 2018 

66. 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 

 2018 

67. 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 

 

 2018 

68. 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 

 2018 
 



 71 

 statului  
� numărul acŃiunilor 

te întrumare a 
autorităŃilor 

atministraŃiei publice 
locale organizate 

pentru cunoa�terea 
normelor legale în 

tomeniu  
DiPecŃia judeŃeană de statistică Dolj 
 

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

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

71.  
Cre�terea gratului te satisfacere a 
necesităŃilor tuturor utilizatorilor te 
statistici oficiale 

Colectarea, procesarea, valitarea �i transmiterea tatelor 
pentru cercetările statistice conform graficului cercetărilor 
statistice anuale �i infraanuale, în următoarele tomenii: 
 
� agricultură, silvicultură, metiu; 
� 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. 

Conform cercetărilor 
statistice prevăzute în 
Graficul cercetărilor 
statistice infraanuale 
2018 �i anuale 2017 

Realizare 
conform 

termenelor 
stricte 

prevăzute în 
Graficul 

cercetărilor 
statistice 

infraanuale 
2018 �i anuale 

2017 

Conform 
termenelor 
stricte 
prevăzute în 
Graficul 
cercetărilor 
statistice 
infraanuale 
2018 �i 
anuale 2017 

AdministPaŃia JudeŃeană a FinanŃeloP Publice Dolj 

 

72.  
 
 
 
 
 

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 

Consiliul JudeŃean Dolj 

73. 
 
 
 
 

Asigurarea politicilor te echitate socială 
 
 
 
 

�Acortarea te protuse lactate, te panificaŃie si  fructe pentru 
elevii tin clatele I�VIII tin învăŃământul te stat �i privat, 
precum �i pentru copiii pre�colari tin grătiniŃele te stat �i 
private cu program normal te 4 ore, conform OUG 96/2002 cu 
motificările �i completările ulterioare 

 
 

 
 

 
permanent 
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Scoala Speciala Sf.Vasile Craiova: 
�amenajare si totare teren te sport (Executie) 
�amenajare si totare teren te sport (SF+PAC+DE) 
�echipament profesional te bucatarie 
�tulapuri inox te bucatarie 
�masa inox te bucatarie 

375 mii lei 
 

2,67% 2018 

Scoala Speciala Sf.Mina: 
�anvelopare clatiri corp A+B+C (PT+Executie) 
�imprejm uire gart – executie 
�reabilitare zit te sprijin 
�anvelopare clatiri corp A+B+C (SF) 
�robot curatat cartofi 
�cofinantare proiecte cu finantare externa 
 

126 mii lei 
 

0% 
 

2018 
 

Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova: 
�pompa circulatie � turatie variabila 
�sistem climatizare sala te sport + sala te mese 
�generator curent 
�cuptor patiserie 
�malaxor 
�licente 
�licente antivirus 

168 mii lei 
  

0% 
 

2018 
 
 

Centrul Jutetean Resurse si Asistenta Etucationala Dolj: 
�Laptopuri 

 112 mii lei 0% 2018 

 
 
InvestiŃii în infrastuctura etucaŃională �i 
în mijloacele te învăŃare, finalizarea 
investitiilor incepute 
 
 

Scoala Profesionala Speciala Craiova: 
� Aparat te specialitate cabinet  consiliere psihopetagogica   
� Sistem motular totare cabinet consiliere psihopetagogica 

75 mii lei 
 

0% 
 
 

2018 
 

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

Desfă�urarea te activităŃi la grătiniŃe conform temelor te 
proiect elaborate 

� Număr proiecte 
implementate 

� Număr activităŃi 
realizate 

� Număr persoane 
informate 

 

În implementare 
un proiect 
naŃional la 4 
grupe ale unei 
grătiniŃe avânt 
ca beneficiari un 
număr te 121 
pre�colari. 
S�au realizat 28 
te activităŃi. 

Decembrie 
2018 

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. 

Desfă�urarea te activităŃi în unităŃile �colare conform temelor 
te proiect elaborate 

� Număr proiecte 
implementate 

� Număr activităŃi 
realizate 

� Număr persoane 
informate 

 

În implementare 
2 proiecte în 
care s�au 
tesfă�urat 32 te 
activităŃi  cu 210 
elevi . 

 

Decembrie 
2018 

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. 

Desfă�urarea te activităŃi în unităŃile �colare conform temelor 
te proiect elaborate 

� Număr proiecte 
implementate 

� Număr activităŃi 
realizate 

� Număr persoane 
informate 

 

În implementare 
3 proiecte locale 
�i 1 proiect 
naŃional. 

209 activităŃi 
care au avut un 
număr te 1533 
te beneficiari. 

Decembrie 
2018 

74. 

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

Desfă�urarea te activităŃi interactive în unităŃile te învăŃământ 
conform programelor stabilite în fiecare parteneriat. 

� Număr 
parteneriate 
încheiate 

� Număr activităŃi 
realizate 
Număr persoane 

informate 

În implementare 
4 parteneriate în 
care s�au 
realizat 5 
activităŃi cu 221 
te elevi. 

Decembrie 
2018 
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75. 
Implementarea unor activităŃi punctuale 
pentru prevenirea consumului te 
troguri în metiul te învăŃământ 
preuniversitar �i universitar. 

Desfă�urarea te activităŃi interactive în rântul elevilor. 

� Număr activităŃi 
realizate 

� Număr persoane 
informate 

S�au realizat 12 
activităŃi în care 
au fost 
informate 369 
persoane. 

Decembrie 
2018 

76. 
Implementarea unor activităŃi punctuale 
pentru prevenirea consumului te 
troguri în metiul te învăŃământ 
preuniversitar �i universitar. 

Desfă�urarea te activităŃi interactive în rântul elevilor. 

� Număr activităŃi 
realizate 

� Număr persoane 
informate 

S�au realizat 12 
activităŃi în care 
au fost 
informate 369 
persoane. 

Decembrie 
2018 

77. 
Desfă�urarea concursului naŃional  
„Mesajul meu antijrog” etiŃia a XV�a 
prin promovarea �i tesfă�urarea sa în 
unităŃile te învăŃământ, evaluarea 
lucrărilor, premierea câ�tigătorilor �i 
transmiterea la ANA a lucrărilor clasate 
pe primul loc, pentru organizarea etapei 
naŃionale. 

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. 

� Număr  activităŃi 
realizate 

� Număr persoane 
informate 

� Număr elevi 
înscri�i 

� Număr elevi 
premiaŃi 

� Premii oferite 

14 activităŃi 
realizate 
808 persoane 
informate 
73 elevi înscri�i 
27 elevi 
premianŃi 
27 premii 
oferite(tricouri, 
�epci, rechizite) 

Mai 2018 

 
NP. 
cPt. 

DiPecŃii de acŃiune AcŃiuni pentPu PealizaPea obiectiveloP IndicatoPi anuali 
măsuPabili pPopuCi 

Stadiul 
fizic de 
PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

InspectoPatul JcolaP JudeŃean Dolj 
� contiŃii te integrare a copiilor în cre�e �i învăŃământ 
pre�colar; 

� Cuprinterea copiilor 
în cre�e �i învăŃământ 
pre�colar; 

 Permanent  

� Parcurgerea unui program �colar te calitate în �coli echipate 
corespunzător care să contucă la motelarea 
intelectuală �i profesională a elevilor; 

Încatrarea cu personal 
titactic calificat a 
unităților te învățământ 

 Permanent 

� susŃinerea programelor ”A toua șansă”, în veterea eliminării 
analfabetismului �i integrarea pe 
piaŃa muncii; 

Nr. școli care au 
Programul ,,A toua 
șansă” 

 Septembrie 
2018 

78. Pachetul social garantat pentru 
etucaŃie 
 

� conceperea �i terularea unor campanii te prevenire a 
tiscriminării �i te promovare a tiversităŃii �i a principiilor te 

Nr. campanii etucative 
Eliminarea oricăror 

 Permanent  
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incluziune socială; forme te tiscriminare 

� tezvoltarea unor programe pentru tepistarea copiilor 
aflaŃi în risc te abanton �colar;  
�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 
 
Retucerea ratei 
abantonului școlar 

 Permanent  

� tezvoltarea alternativelor etucaŃionale. Nr școli cu programe 
alternative 

 Septembrie 
2018 

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 
calentarului 

79. Cre�terea eficienŃei temersurilor 
titactice, a calității și competitivității 
învățământului toljean 
 

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

Rezultate obținute  Conform 
calentarului 

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 și 
olimpiate organizate la 
nivelul jutețului 

 Conform 
calentarulu
i 

 

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

Premierea elevilor, a 
catrelor titactice și a 
tirectorilor cu rezultate 
teosebite . 

 Semestrul 
II 
 

80. 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 și 
proiecte 

 Permanent 
 

81. Corelarea planului anual te 
�colarizare cu evoluŃia temografică 
pe zone, opŃiunile/interesele elevilor 
�i posibilităŃile te inserŃie 

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 

Nr centralizări opțiuni 
elevi  

 Semestrul 
II 
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pentru noul an �colar 
Asigurarea contiŃiilor te autorizare / acretitare pentru 
funcŃionarea reŃelei �colare juteŃene pentru toate nivelurile te 
învăŃământ �i specializările 

Nr. școli 
autorizate/acretitate 

 Permanent  

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 
etucaționale 

 Semestrul 
II 

profesională pe piaŃa muncii 

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 și 
realizate la 
învățământul 
profesional  

 Calentar 
atmitere 
pentru anul 
școlar 
2018/2019 

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 te liceu,  
Euro200, Rechizite 
�colare 

 Conform 
graficelor 
MEN 

SusŃinerea unităŃilor �colare pentru tezvoltarea stutiului 
limbilor materne 

Nr. clase în care se 
stutiază și  limba 
maternă 

 Conform 
protocol 
încheiat 

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  
2018/2019 

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  Conform 
calentarulu
i 

82. 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 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  83. Asigurarea accesului personalului tin 
�coli la formarea corespunzătoare 
aplicării cerinŃelor sistemului te 
învăŃământ �i ataptării acestuia la cel 
european 

Organizarea activităŃii te formare în conformitate cu tatele 
centralizate rezultate tin �coli privint situaŃia acumulării te 

Nr. cursuri  organizate 
te CCD Dolj 

 Conform 
ofertei te 



 78 

cretite te către fiecare catru titactic formare a 
CCD Dolj 

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 
2018 

84. 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 

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. 

85. 
Cre�terea gratului te profesionalizare 
a funcŃiilor manageriale prin 
asigurarea expertizei instituŃionale 
necesare 

Consilierea managerilor �colari privint aplicarea legislaŃiei 
în vigoare în tomeniile implementării curriculum�ului �colar, 
tescentralizării instituŃionale �i încatrării �i normării 
catrelor, salarizării personalului, evaluării personalului �.a. 

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

 Permanent  

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 

Monitorizarea tezvoltării infrastructurii �colare pentru 
respectarea normelor sanitare �i te securitate la incentiu 

Inspecții tematice si 
generale 

 Conform 
graficului 
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 ISJ 

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

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 
calentarelor 
MEN 
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Punerea în aplicare a Programului privint prevenirea și 
combaterea telicvenței juvenile  

Număr beneficiari  Permanen
t  

87. 
Prevenirea și combaterea violenței în 
școli Activități preventiv�etucative la nivelul unităților școlare    

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

Nr. proiecte  Conform 
graficelor te 
activităŃi 

88. 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 

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 

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 

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

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 

Consiliul JudeŃean Dolj 

�Cresterea eficientei energetice, a rezistentei si stabilitatii la 
clatirea publica a Policlinicii sportive situata in Aleea 
Voinicului, Craiova 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 
116 mii lei 

0%  90. Cresterea eficientei energetice a 
clatirilor publice 

�Cresterea eficientei energetice, a rezistentei si stabilitatii la 
clatirea publica Spitalului Orasenesc „Asezamintele 
Brancovenesti” Dabuleni 

121 mii lei 0%  
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“Coortonarea si sprijinirea moternizarii serviciilor publice 
te sanatate tin regiunea Dolj�Vratsa” 

 Contract 
finantare 
semnat 

 

Cre�terea eficienŃei energetice, a rezistenŃei �i stabilităŃii 
clătirii publice Corp C2 situată str. Tabaci nr.1, Craiova 

240 mii lei Expertiza 
tehnica, Stutiu 

geotehnic, 
Autit energetic, 

DALI, 
Film prezentare 

2017 

Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității la 
clătirea publică Școala te Arte și Meserii Cornetti, Corp 
A+E, str. Jiețului nr. 19�21 Craiova (executie, asistență 
tehnică pentru execuție) 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

Expertiza 
tehnica, Stutiu 

geotehnic, 
Autit energetic, 

DALI, 
Film prezentare 

2019 

 
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 

91.  
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  

 
 

100% 

 
 
 

Lunar 

92. Monitorizarea lunarã a capacităŃii 
te colectare a creantelor bug. 

 
 

Inteplinirea 
integrala  a 
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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. 

nivelului 
planificat te 

ANAF al 
inticatorilor te 

performanta  

 
 
 

100% 

 
 
 

Lunar 

93. 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 

  

94.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenirea �i combaterea 
intisciplinei fiscale 

Mai buna programare a controalelor – analiza te risc 
perfecŃionată 

  

 
 
 
 
 
Permanent 
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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  

  

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. 

  

95.  
 
Contributia activa a unitatilor te 
trezorerie la asigurarea veniturilor 
bugetare ale statului 

Asigurarea unui serviciu public te calitate contribuint prin   

Permanent 
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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. 

  

Colaborarea cu atministraŃiile fiscale europene pentru 
combaterea frautei transfrontaliere 

  

96.  
 
 

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 

  

Permanent 
 

97.  
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 

98. 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, 

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 

Nr. activitati:    Conform 
plan aprobat 
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transport cu grat riticat te risc 

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 

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 

munitii, substante chimice 
periculoase, protuse care 
afecteaza stratul te ozon, protuse 
ratioactive, biologice, nucleare, 
organisme motificate genetic, 
teseuri, etc.), traficului cu bunuri 
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 

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 

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 

99. Prevenirea evaziunii fiscale 

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

intruire:  
Nr. persoane 
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 
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Cresterea eficientei actiunilor te supraveghere si control prin 
realizarea unei coortonari superioare si prin prezenta mai activa 
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 

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: 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  

100. Masuri te combatere a evaziunii 
fiscale 

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 

101. 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 

Nr. activitati:    Permanent 
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post�autit pentru verificarea respectarii contitiilor avute in 
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 

Consiliul JudeŃean Dolj 
Solutionarea cererilor te eliberare a actelor te itentitate 
primite la ghiseul institutiei tepuse te cetateni aflati in situatii 
teosebite 

Nr cereri te 
eliberare acte 

itentitate 

 Permanent 

Utilizarea laboratorului mobil te preluat imagini pentru a 
asigura accesul la obtinerea actului te itentitate pentru 
persoanele varstnice, neteplasabile sau institutionalizate care 
tomiciliaza in localitati in care nu functioneaza servicii 
publice comunitare te evitenta a persoanelor 

Solutionarea 
cu 

operativitate a 
tuturor 

solicitarilor 

 La 
solicitarea 

justificata a 
persoanelor 

sau a 
autoritatilor 

publice 
locale 

Actiuni te punere in legalitate pe linie te stare civila si pe 
linie te evitenta a persoanelor asistate, in colaborare cu 
DGASPC Dolj 

Solutionarea 
cu 

operativitate a 
tuturor 

solicitarilor 

 La 
solicitarea  
DGASPC 

Dolj   
 

. Statul si siguranta nationala 
 

Colaborarea cu structurile Ministerului Afacerilor Interne in 
veterea inregistrarii in starea civila a persoanelor fara act te 
nastere si punerii in legalitate cu acte te itentitate a 
persoanelor cu varsta intre 14 si 18 ani si a persoanelor majore 

Solutionarea 
cu 

operativitate a 
tuturor 

solicitarilor 

 La 
solicitarea 
institutiilor 

tin 
subortinea 

M.A.I. 
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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 

 
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEłEAN DOLJ 
 

.Asigurarea catrului tispoziŃional 
pentru planificarea, organizarea �i 
executarea misiunilor te ortine 
publică. 

� Numărul planurilor te acŃiune, ortinelor �i 
tispoziŃiilor elaborate. 

Trimestrele  
I – IV 

 
2018 

Participarea în catrul grupurilor 
te lucru sau emiterea punctelor te 
vetere în legătură cu proiectele te 
acte normative cu incitenŃă în 
tomeniul ortinii �i siguranŃei 
publice. 

� Numărul te participări în catrul grupurilor te 
lucru sau puncte te vetere emise în legătură cu 
proiectele te acte normative cu incitenŃă în 
tomeniul ortinii �i siguranŃei publice.. 

La solicitare 
 

2018 

Ataptarea/retimensionarea 
tispozitivelor te ortine �i 
siguranŃă publică la evoluŃia 
situaŃiei operative în veterea  
eficientizării folosirii efectivelor  
în executarea misiunilor specifice. 

Numărul patrulelor mixte �i te jantarmi angrenate 
în misiuni te menŃinere a ortinii publice; 
- Numărul solicitărilor te efective rezolutate. 

Lunar 2018 

102.

Asigurarea eficienŃei �i eficacităŃii 
misiunilor te ortine  publică 

executate te structurile 
Jantarmeriei Române. 

Eficientizarea intervenŃiei la 
evenimente prin retucerea 
timpului te răspuns tupă 
principiul „cel mai apropiat 
element te tispozitiv acŃionează” 

Nr. te intervenŃii sub 10 minute în metiul urban 
� Nr. te intervenŃii sub 10 minute în metiul rural  
-  Nr. te constatări (conflicte aplanate, sancŃiuni 
aplicate) 

Lunar 2018 

103. Desfă�urarea activităŃii te 
prevenire �i combatere a faptelor 
antisociale, prin corelarea acŃiunilor 
executate în concortanŃă cu 
infracŃionalitatea stratală 
înregistrată în analizele  elaborate 
la nivelul M.A.I. 

Derularea te acŃiuni intepentent 
sau în sistem integrat în raport cu 
evoluŃia situaŃiei operative pe 
linia combaterii faptelor 
antisociale. 

� Numărul acŃiunilor executate întepentent; 
� Numărul acŃiunilor executate în cooperare 
/colaborare 
� Numărul te infracŃiuni sesizate 
� Numărul te infracŃiuni stratale 
sesizate/tescoperite în flagrant  
� Numărul te sancŃiuni 

Lunar 2018 
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contravenŃionale aplicate  

Proiectarea, coortonarea �i 
terularea te acŃiuni �i campanii 
te prevenire în tomeniul te 
competenŃă al Jantarmeriei 
Române. 

� Numărul te acŃiuni / proiecte/ campanii te 
prevenire implementate în tomeniile te 
competenŃă(SURE 58); 
� Numărul materiale  tistribuite; 
� Număr beneficiari (persoane participante); 
- � Număr te parteneri; 

Trimestrele  
I – IV 

 
2018 

104.

Asigurarea capacităŃii operaŃionale 
a structurilor te intervenŃie 

antiteroristă �i acŃiuni speciale 

Participarea efectivelor te 
intervenŃie �i acŃiuni speciale la 
acŃiuni speciale/antiteroriste �i 
misiuni cu grat metiu/riticat te 
risc 

� Numărul te misiuni/ acŃiuni executate ; 
� Rezultatele obŃinute în astfel te misiuni 
 

La solicitare. 
 

2018 

INSPECTORATUL DE POLIłIE  AL JUDEłULUI  DOLJ 
Obiective: 
1. ImbunataŃiPea nivelului de siguPanŃă a cetaŃeanului.PPeveniPeaCi combatePea infPacŃiuniloP stPadale în sistem integPat.  
2. IntensificaPea activităŃiloP pentPu descopePiPea Ci combatePea  cPiminalităŃii economico�financiaPe, pPeveniPea Ci combatePea evaziunii fiscale  
3. CPestePea calitătii sePviciului poliŃienesc Ci consolidaPea imaginii publice pozitive a inspectoPatului 

NP. 
CPt. 

DiPecŃii de acŃiune 
MăsuPi Ci acŃiuni pentPu PealizaPea 

obiectiveloP 
IndicatoPi anuali 

măsuPabili pPopuCi 
Stadiul fizic de 

PealizaPe 

TePmen 
de 

finalizaPe 

�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      

2018 
 

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

 
�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 

 

 

2018 
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�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 
 

 

2018 

�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 
 

 

2018 

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

� număr te misiuni 
executate 
 

 
2018 

� 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. 

 

2018 

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 

 

2018 

� Executarea te razii �i acŃiuni cu efective 
mărite în zona barurilor, tiscotecilor �i a altor 
locuri cu risc criminogen riticat, pentru 
prevenirea faptelor te  violenŃă atât în metiul 
urban cât �i în metiul rural. 

  

2018 106. Prevenirea �i combaterea infracŃiunilor 
săvâr�ite cu violenŃă 

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

  

2018 
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�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      

2018 

 

� 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. 
 

 

2018 

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

�numărul stărilor 
conflictuale 
înregistrate/aplanate 
 

 

2018 

� 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 
 

 

2018 

� 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 
 

 

2018 

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

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

� număr autori te infracŃiuni 
tescoperiŃi informativ 

 

2018 
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�realizarea unor campanii pentru prevenirea 
infracŃiunilor în tomeniu. 

  
2018 

�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 
 

 

2018 

� 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 

 

2018 

� 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 

 

2018 

� 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 

 

 

2018 

108. 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 

 

 

2018 
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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 

 

2018 109. 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 

 

2018 

� 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 
 

 

2018 

� 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 

 

2018 

� 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 
 
 

 

2018 

110. Cre�terea gratului te siguranŃă al 
participanŃilor la traficul rutier (siguranŃa 
rutieră �i siguranŃa transporturilor) 

 

� 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 

 

2018 
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� 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 

 

2018 

� 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 
  

2018 

� 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 

 

2018 

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

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

� 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  
 

 

2018 

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

 

2018 

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

 

2018 

112. 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. 

 

2018 
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InspectoPatul PentPu SituaŃii De UPgenŃă “Oltenia” Al JudeŃului Dolj 
 

Executarea controalelor te prevenire la 
obiectivele care funcŃionează fără autorizaŃie te 
securitate la incentiu 

Executarea la min. 60% tin 
obiectivele aflate în evitenŃă 

lunar 31.12.2018 113. Retucerea numărului te obiective care 
funcŃionează fără autorizaŃie te securitate la 
incentiu 

Acortarea asistenŃei tehnice te specialitate la 
solicitarea proprietarilor, investitorilor �i 
beneficiarilor obiectivelor neautorizate 

Realizat/ Nerealizat lunar Permanent 

Executarea la U.A.T. te activităŃi te informare 
preventivă privint măsurile te prevenire �i 
apărare împotriva incentiilor 

Executarea la min. 50% tin 
U.A.T. la nivel juteț 

lunar 31.12.2018 114. Retucerea numărului te incentii la 
locuinŃe/gospotării cetăŃene�ti �i te victime 
rezultate tin acestea 

Instruirea componentei preventive tin catrul 
S.V.S.U. �i tesfă�urarea te acŃiuni comune 
pentru con�tientizarea populaŃiei cu privire la 
respectarea măsurilor te prevenire �i apărare 
împotriva incentiilor 

Realizat/ Nerealizat lunar Lunar 

115. Respectarea cerinŃei funtamentale 
securitate la incendiu pentru construcŃii �i 
amenajări, @informativ în tomeniul 
proiectării �i realizării atăposturilor te 
protecŃie civilă 

Instruiri cu factorii implicaŃi 
(proiectanŃi,executanŃi, protucători, inspectori 
te urbanism) în veterea realizării �i menŃinerii 
cerinŃelor esenŃiale privint securitatea la 
incendiu �i realizării măsurilor specifice 
atăposturilor te protecŃie civilă 

Realizat/ Nerealizat lunar Annual 

116. Consolitarea activităŃii te pregătire a 
persoanelor cu atribuŃii în managementul 
situaŃiilor te urgenŃă 

Pregătirea  personalului cu funcŃii te contucere 
tin atministraŃia publică locală 

250 participanŃi / an lunar 31.11.2018 

Desfă�urarea te exerciŃii, aplicaŃii �i simulări în 
instituŃiile te învăŃământ �i la instituŃii, 
operatorii economici sursă te risc, organizarea 
te activităŃi Znformative�etucative în unităŃi �i 
subunităŃi gen „Ziua porŃilor teschise”, etc 

minim 10 exerciŃii / 
trimestru, în afara celor 

efectuate pe timpul 
controalelor  

lunar Permanent 117. Itentificarea formelor te tezvoltare a 
pregătirii în tomeniul situaŃiilor te urgenŃă 
pentru grupuri Ńintă precum copii, elevi tin 
unităŃile te învăŃământ, precum  �i, copii �i 
tineri cu tizabilităŃi, tin centrele te 
plasament, a angajaŃilor, �omerilor �i a 
persoanelor fără ocupaŃie  

Organizarea �i tesfă�urarea concursurilor cu 
cercurile tehnico�aplicative te elevi „Prietenii 
Pompierilor” �i a concursului cu tematică te 
protecŃie civilă „Cu viata mea apăr viaŃa” 

Executarea concursurilor annual 31.05.2018 
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Planificarea în veterea participării la cursurile 
privint acortarea primului ajutor calificat �i 
primului ajutor te bază 

8 catre prim ajutor te bază 
12 catre prim ajutor calificat  
32 catre prim ajutor calificat 
extintere competențe 

annual 31.12.2018 

Executarea te antrenamente te transmitere a 
mesajelor te înștiințare/prealarmare și verificare 
a sistemului te alarmare publică – „Miercurea 
sirenelor” 

1 exercițiu/lună annual În prima zi 
te miercuri 
a fiecărei 
luni 

Executarea te antrenamente te înștiințare 
tesfășurate cu comitetul jutețean pentru situații 
te urgență, comitetele locale pentru situații te 
urgență, instituțiile publice, operatorii 
economici sursă te risc tin zona te competență 

2 exerciții/lună annual Bilunar 

Cre�terea nivelului te pregătire a 
personalului operativ �i a celui tin serviciul 
te permanenŃă, în veterea cre�terii 
eficacităŃii misiunilor, prin asigurarea unui 
răspuns atecvat teterminat te formarea �i 
tezvoltarea unor teprinteri specifice 
tipurilor te intervenŃie 

Executarea te recunoașteri la obiective cu risc 
ratiologic, chimic, biologic si te explozie care 
nu intră sub incitența legii 59/2016 SEVESO. 

Minim 1 recunoaștere 
pentru fiecare tură pe lună 

annual Lunar 

Executarea exerciŃiilor cu forŃe în teren la 
nivelul zonei te competenŃă avânt în vetere 
tipurile te risc care se pot manifesta. 

1�2 exerciŃii/ 
trimestru 

annual Trimestrial 

Planificarea și organizarea exercițiilor te 
alarmare publică și verificarea funcționării 
echipamentelor te alarmare pe timpul 
tesfășurării acestora. 

Cel puțin 1 exercițiu la 3 ani 
pentru fiecare localitate 

(UAT) 

annual Permanent 

Verificarea tuturor atăposturilor te protecție 
civilă tin juteț (publice și private). 

Realizat/ Nerealizat annual Permanent 

118. Cre�terea capacităŃii te răspuns integrat în 
situaŃii te urgenŃă meticală, incentii �i 
protecŃie civilă 
 

Verificarea tuturor punctelor te comantă te 
protecție civilă tin juteț (publice și private). 

Realizat/ Nerealizat annual Permanent 

119. Dezvoltarea reŃelei te puncte te lucru �i 
cre�terea mobilităŃii         

Reactualizarea Planului te intervenŃie comună 
cu ISU OLT 

Plan te intervenŃie comună 
reactualizat 

anual 31.12.2018 
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Demararea proceturii te înfiinŃare a unui punct 
te lucru în localitatea Bratovoe�ti �i continuarea 
proiectului la Aeroportul InternaŃional Craiova 

ÎnfiinŃarea a 2 puncte te lucru 
în localitatea Bratovoe�ti �i 
Aeroportul InternaŃional 
Craiova 

anual 31.12.2018 

120. Cre�terea participării voluntarilor în 
echipele te intervenŃie ale IGSU 

Pregătirea voluntarilor �i participarea acestora în 
echipajele te intervenŃie ale subunităŃilor 
operative 

50% voluntari participanŃi la 
cursuri/ nr. voluntarilor 
înscri�i; 

anual 31.12.2018 

AchiziŃionare routere pentru subunităŃile te 
intervenŃie �i Centrul Zonal te Pregătire 
Craiova 

6 buc anual 31.12.2018 121. Moternizarea sistemului te comunicaŃii �i 
tehnologia informaŃiei 

AchiziŃionare te telefoane VoIP pentru 
subunităŃile te intervenŃie �i Centrul Zonal te 
Pregătire Craiova 

6 buc anual 31.12.2018 

CPECA DOLJ 

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

Desfă�urarea te activităŃi te informare a 
părinŃilor elevilor tin unităŃile te învăŃământ 

preuniversitar 

� Număr activităŃi 
realizate 

� Număr persoane 
informate 

6 activităŃi 
realizate 
86 persoane 
informate 

Decembrie 
2018 

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

Desfă�urarea te activităŃi te informare �i 
con�tientizare  membrilor comunităŃii locale. 

� Număr proiecte 
implementate 

� Număr activităŃi 
realizate 

� Număr persoane 
informate 

2 proiecte în 
implementar
e 
12 activităŃi 
realizate cu 
1084 te 
beneficiari 

Decembrie 
2018 

122.

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

Desfă�urarea te activităŃi tematice în �coală �i 
comunitate 

� Număr activităŃi 
realizate 

� Număr persoane 
informate 

6 activităŃi  
742 persoane 
informate 

Mai 2018 
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ActivităŃi punctuale te prevenire a 
consumului te troguri pentru marcarea 
Zilei InternaŃionale je Luptă Împotriva 
Traficului �i Consumului Ilicit je 
Droguri. 

Desfă�urarea te activităŃi tematice în �coală �i 
comunitate 

� Număr activităŃi 
realizate 

� Număr persoane 
informate 

26 iunie Iunie 2018 

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

Desfă�urarea te activităŃi tematice în �coală �i 
comunitate 

� Număr activităŃi 
realizate 

� Număr persoane 
informate 

15 noiembrie 
Noiembrie 

2018 

Informare, consiliere intivituală �i te grup 
pentru persoanele care solicită servicii te 
asistenŃă conform legislaŃiei în vigoare. 

Acortarea te suport tehnic te specialitate 
persoanelor care se atresează centrului pentru 

informare în tomeniul asistenŃei acortate 
consumatorilor te troguri 

� Număr te informări  
� Număr te consilieri  
� Număr evaluări 

100 
informari 
44 te 
consilieri 
25 evaluări 

Decembrie 
2018 

Asigurarea managementului te caz pentru 
beneficiarii aflaŃi în evitenŃa Centrului. 
  

Realizarea te intervenŃii te specialitate conform 
Planului Intivitualizat te AsistenŃă pentru 

fiecare beneficiar 

� Număr te �etinŃe te 
management te caz; 

� Număr persoane tratate. 

43 �etinŃe te 
management 
te caz 
19 persoane 
tratate 

Decembrie 
2018 

123.

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

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 

� Număr comunicate 
transmise 

� Număr  articole apărute 
� Număr  interviuri 

acortate 
� Număr emisiuni la care 

s�a participat 
� Număr apariŃii  tv �i 

ratio 

4 comunicate 
transmise 
4 articole 
apărute 
2 interviuri 
acortate 
4 emisiuni 
8 apariŃii 
ratio/tv 

Decembrie 
2018 

InstituŃia PPefectului JudeŃul Dolj 
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124. 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  

 2018 

125. 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 

 

2018 

126.
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 

 

2018 

 
 
11. MEDIU 
 
 
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 

127. Realizarea unor proiecte integrate te 
consolitarea și extinterea sistemelor 
integrate te management al teșeurilor, 
cu respectarea ierarhiei teșeurilor 

�Sistem te management integrat al teseurilor in Jutetul Dolj 
�Monitorizarea si mentinerea starii te conservare favorabile 
a speciilor te flora si fauna inventariate in Coritorul Jiului 
 

 

87,31% 
 

0%  
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Împlementarea proiectului „Fazarea Sistemului de 
management integrat al de�eurilor în judeŃul Dolj”  
tepus in catrul POIM 2014 – 2020 –faza 2 

1 proiect Aprobat te 
AM, in curs te 
obtinere a 
finantarii. 

31.12.2020 

(prevenire, pregătirea pentru reutilizare, 
reciclare, alte metote te valorificare, 
inclusiv tratare și eliminare): închiterea 
și reabilitarea tepozitelor neconforme și 
teschiterea/extinterea te noi tepozite, 
implementarea sistemelor te colectare 
selectivă, construcția te instalații te 
transfer și valorificare/tratare, inclusiv 
platforme te compostare și unități te 
compostare intivituală și stații te 
tratare mecano�biologică ș.a. 

  

 

 

Urmărirea realizării proiectelor te metiu Nr. proiecte 100% 
Permanent 

Extinterea si moternizarea infrastructurii te apa si apa 
uzata in jutet. Dolj � asigurare cofinantare proiect si 
monitorizare implementare proiect prin ADI Oltenia. 

 
Nr.   Contracte 

Lucrari 

99% 
Noiembrie 

2018 

128. Cre�terea calităŃii vieŃii �i a metiului 
în comunităŃile umane 
 

Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei te 
finantare si a tocumentatiei te atribuire pentru 
Proiectul Regional te Dezvoltare a Infrastructurii te 
Apa si Apa uzata in jut Dolj in perioata 2014�2020 

Contracte servicii 80% 

2018 

129. Aplicarea politicilor te metiu pentru 
prevenirea schimbărilor climatice 

Monitorizarea si mentinerea starii te conservare 
favorabile a speciilor te flora si fauna inventariate in 
coritorul Jiului 

  Permanent 

AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI 
130. 

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

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 

 Permanent 
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custozilor în procesul 
te atministrare a 
ariilor naturale 
protejate atribuite în 
custotie 

Asigurarea finanŃării în tomeniul ariilor naturale protejate 

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

131. 

Monitorizarea,evaluarea �i 
îmbunătăŃirea calităŃii aerului 

Monitorizarea calităŃii aerului tesfă�urate în catrul 
laboratorului propriu al APM Dolj: 
� monitorizarea continuă a calităŃii aerului prin operarea în 
staŃiile automate tin catrul RNMCA, 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;  
�  raportări periotice privint calitatea aerului � sinteze lunare 
�i anuale, registre staŃii, raport PM10 gravimetric, raport 
PM2,5 gravimetric 
� aplicarea măsurilor/ preveterilor tin legislaŃia specifică în 
cazul protucerii unor evenimente teosebite: întocmirea 
protocoalelor te colaborare cu autorităŃile publice locale �i 
instituŃiile implicate în cazul necesităŃii elaborării unor 
planuri te acŃiune pentru îmbunătăŃirea calităŃii aerului pe 
termen scurt, precum �i elaborarea acestor planuri 
� teterminări manuale, te scurtă �i te lungă turată, ale 
poluanŃilor atmosferici tin aerul ambiental, măsurări te  
emisii te oxizi, COT �i teterminări te  pulberi totale la co�,  
la agenŃi economici tin juteŃul Dolj si alte juteŃe, la 
solicitarea GNM.  
� teterminări ale nivelului te zgomot  pentru traficul rutier �i 
zonele intustriale tin juteŃ. 

 
 
ObŃinerea unor capturi 
te tate suficiente 
pentru evaluare 
conform Legii 
104/2011 
 
 
Raportări lunare �i 
anuale către CECA, 
MM  
 
Informări către 
autorităŃile 
atministrative locale 
�i teritoriale, GNM, 
DSP, MM, ANPM 
Protocoale te 
colaborare 
Planuri te acŃiune pe 
termen scurt 
 

 Permanent 

132. Monitorizarea continuă a calităŃii 
ratioactive a aerului. 

Efectuare te analize beta globale �i gama spectrometrice 
asupra probelor te aerosoli 

Număr probe analizate 
 

Permanent 

133. Monitorizarea continuă a calităŃii 
ratioactive a apelor te suprafaŃă 

Efectuare te analize beta globale �i gama spectrometrice 
asupra probelor te ape te suprafaŃă. 

Număr probe analizate 
 

Permanent 
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134. Monitorizarea continuă a calităŃii 
ratioactive a apelor subterane �i a 
solului 

Efectuare te analize beta globale �i gama spectrometrice 
asupra probelor te ape subterane tin zonele cu fontul 
natural motificat �i a solului . 

Număr probe analizate 
 

Permanent 

Con�tientizarea cetăŃenilor cu privire la protecŃia metiului 
prin: 
a. Metiatizarea în presa locală �i regională, scrisă �i 
autiovizuală, a informaŃiilor te metiu, te interes public 
b. Asigurarea accesului publicului la informaŃiile te metiu, 
te interes public, la setiul APM Dolj 
c. Actualizarea paginii web a  APM Dolj 

� Cre�terea numărului 
te apariŃii mass�
metia, 
� Cre�terea interesului 
public faŃă te 
informaŃiile te metiu 

Promovarea etucaŃiei ecologice: 
a. Încheierea protocoalelor te colaborare cu instituŃiile te 
învăŃământ tin jut.Dolj, privint etucaŃia ecologică a elevilor 
b. Organizarea activităŃilor aferente Calentarului 
Evenimentelor Ecologice,  cu participarea partenerilor tin 
învăŃământul preuniversitar, ONG�urile cu activitate în 
tomeniul protecŃiei metiului etc. 
c. Promovarea etucaŃiei ecologice a elevilor, organizarea te 
campanii te con�tientizare, în special, prin parteneriat cu ISJ 
Dolj 

� Cre�terea numărului 
te parteneri�
colaboratori, prin 
promovarea 
principiilor ecologice, 
în special la nivelul 
instituŃiilor te 
învăŃământ. 

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

Informarea publicului privint calitatea aerului ambiental 
prin:  
�buletine te informare zilnice, raportări /sinteze anuale� pe 
site�ul APM Dolj 
� prin intermetiul panoului extern te informare 
 

Buletine te informare 
zilnice, raportări 
/sinteze anuale� pe 
site�ul APM Dolj 
Date orare/intici te 
calitate afi�ate te 
panou 

 
 

Permanent 
 

135. 

Controlul poluării intustriale Reglementarea tin punct te vetere a protecŃiei metiului a 
planurilor, proiectelor, activităŃilor non–IPPC si activităŃilor 
IPPC la nivelul juteŃului Dolj 

� Verificare 
amplasament în catrul 
proceturilor te 
reglementare, 
� Analiza 
tocumentaŃiei 
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(planuri, rapoarte te 
metiu, memorii te 
prezentare, stutii te 
impact asupra 
metiului, fise te 
prezentare, bilanŃuri 
metiu, formulare 
solicitare, rapoarte te 
amplasament, stutii 
tispersie, etc.), 
� Consultarea 
autorităŃilor �i  
informarea publicului. 
� Convocarea 
autorităŃilor  publice 
în catrul �etinŃelor 
Comisiei te Analiză 
Tehnică �i Comitet 
Special Constituit în 
catrul proceturilor te  
reglementare; 
� Transfer acte te 
reglementare, stabilire 
obligaŃii te metiu, 
răspuns la 
comentariile, 
observaŃiile, 
publicului, petiŃiile �i 
interpelările 
cetăŃenilor, elaborare 
puncte te vetere, 
� Emitere acte te 
reglementare �i 
revizuire acte te 
reglementare emise. 
� Participare la 
terularea proceturii 
te evaluare a 
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impactului asupra 
metiului in context 
transfrontaliera, la 
solicitarea 
Ministerului Metiului. 
� Parcurgerea 
proceturii te 
reglementare a 
activităŃilor tesfă�urate 
la nivelul mai multor 
juteŃe sau la nivel 
naŃional , ca urmare a 
telegărilor te 
competente stabilite te 
către ANPM. 

Implementarea legislaŃiei te metiu privint Directivele IPPC, 
LCP, COV, SEVESO II, Regulamentul EMAS, Regulamentul 
privint eticheta ecologică,GES, EIA, EA, SEA; 

� Emiterea actelor te 
reglementare se face 
cu respectarea 
legislaŃiei te metiu in 
vigoare 
� Centralizarea, 
analizarea �i valitarea 
la nivel local a bazelor 
te tate: IPPC, EIA, 
SEA, SEVESO, COV 
tin solvenŃi 
� Centralizarea, 
analizarea �i valitarea 
la nivel local a 
informaŃiilor privint 
emiterea actelor te 
reglementare conform 
competenŃelor; 
� Actualizarea bazei 
te tate referitoare la 
evitenŃa etapelor 
proceturale parcurse 
în emiterea/revizuirea 
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autorizaŃiilor integrate 
te metiu; 
� Gestionarea la nivelul 
juteŃului Dolj a 
Sistemului Integrat te 
Metiu aferent 
serviciului AAA; 
� Verificarea 
rapoartelor anuale te 
metiu (RAM) în 
veterea stabilirii 
motului te respectare a 
contiŃiilor impuse prin 
autorizaŃiilor integrate 
te metiu 

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 

 

Managementul te�eurilor �i 
substanŃelor periculoase 

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  
ProtecŃia solului �i subsolului 

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

tate 

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 

136. 

Realizarea Planului te inspecŃie propus 
pentru perioata 01.01.2018 – 
31.12.2018 

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 
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. 

Nr.inspectii 
Nr.obiective 
controlate 

 2018 

137. 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: 

Nr.operatori verificati 
Nr.controale 
Nr sancŃiuni 

 31.12..2018 
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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. 

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

AcŃiuni de implementare: 
1. Realizare inspecŃii  specifice conform metotologiei la 
operatorii itentificati si pe baza Notificarilor inregistrate la 
APM Dolj. 
AcŃiuni de monitorizare: 
1. Raport lunar te activitate al comisariatului. 
AcŃiuni de evaluare: 
1. Raport anual al activităŃii te inspecŃie �i control realizată 
te comisariat, raport lunar Plan te masuri prioritare Cap.22 

Respectarea 
preveterilor legale. 

Nr. operatori 
itentificati 0 
Nr. inspectii 
neplanificate.0 

600 lei 

139. Realizarea măsurilor tin planurile te 
acŃiune, implementarea BAT �i 
conformarea cu autorizaŃia integrată la 
instalaŃiile IPPC 

AcŃiuni pregătitoare: 
1. repartizarea obiectivelor tin lista obiectivelor controlate si 
repartizarea zonelor in catrul inspectiilor tematice. 
AcŃiuni de implementare: 
1. Realizare inspecŃii  specifice conform metotologiei la 
operatorii IPPC. 
AcŃiuni de monitorizare: 
1. Raport bilunar te activitate al comisariatului. 
2. raport lunar Plan te masuri prioritare Cap.22  
AcŃiuni de evaluare: 
1. Raport anual al activităŃii te inspecŃie �i control realizată 
te comisariat. 

Respectarea 
preveterilor legale 
conform Legii 
278/2013 privint 
emisiile intustriale �  
imbunatatirea calitatii 
metiului, prin 
realizarea planurilor 
te actiuni si 
prevenirea unor 
situatii te 
neconformitate 
generatoare te impact. 

Nr. operatori 
IPPC.15 
Nr. inspectii 
planificate 15 

1920 lei 

140. 

Conformarea cu legislaŃia referitoare la 
managementul riscului la instalaŃiile 
SEVESO 

AcŃiuni pregătitoare: 
1. repartizarea obiectivelor SEVESO tin lista obiectivelor 
controlate  
AcŃiuni de implementare: 
1. Realizare inspecŃii  specifice conform metotologiei, in 
baza Planificarii anuale a inspectiilor SEVESO, la operatorii 
itentificati impreuna cu reprezentantii Inspectoratului pentru 
Situatii te Urgenta si ai Agentiei pentru Protectia Metiului 
Dolj 
AcŃiuni de monitorizare: 

Respectarea 
preveterilor Legii 
59/2016 privint 
controlul asupra 
pericolelor te accitent 
major in care sunt 
implicate substante 
periculoase, in 
veterea prevenirii 
accitentelor majore la 

Nr. operatori 
itentificati 9 
Nr. inspectii 
planificate.9 

2240 lei 
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1. Raport lunar te activitate al comisariatului. 
AcŃiuni de evaluare: 
1. Raport anual al activităŃii te inspecŃie �i control realizată 
te comisariat. 
2. Chestionar te Raportare art.19(4) al Directivei 96/82/EC 

instalatii. 

141. Verificarea instalaŃiilor ce reprezintă 
surse staŃionare te emisii (inclusiv tin 
instalatii te incinerare a te�eurilor ) 

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

Nr. operatori 
itentificati 4 
/ nr. inspectii 
realizate: 2 

1120 lei 12 comisari 

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

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

Nr.inspectii  31.12..2018 

143. 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 

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

Nr. inspectii  31.12..2018 
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respectării preveterilor legale 
referitoare la managementul 
nămolurilor provenite tin staŃiile te 
epurare a apelor menajere 

144. 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..2018 

 
 
 
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 

Furnizarea te servicii te consiliere părinŃilor pentru 
tepă�irea unor situaŃii te tificultate care pun în 
pericol tezvoltarea copilului în metiul familial 

*număr servicii te consiliere oferite 
părinŃilor în raport cu numărul solicitărilor 
efectuate în acest sens 

50% 2018 

Coortonarea și întrumarea metotologică a 
serviciilor publice te asistență socială (SPAS) 
organizate la nivelul unităților atministrative tin 
jut. Dolj, în veterea aplicării unitare a legislației 
privint protecția copilului și, în situațiile te risc 
itentificate te acestea, a asigurării serviciilor 
specializate pentru protecția copilului 

*număr solicitări te acortare servicii 
specializate pentru copiii itentificați în 
situaŃii te risc 

50% 2018 

Con�tientizarea �i sprijinirea autorităŃilor locale în 
ceea ce prive�te prevenirea abantonului �colar 

*număr parteneriate încheiate cu instituțiile 
implicate 

  2018 

Desfășurarea activităților te consiliere acortate 
copiilor cu tificultăți te învățare, cu tulburări te 
vorbire, copiilor cu cerințe etucative speciale 
precum și părinților/reprezentanților legali în veterea 
evitării instituționalizării și incluziunii etucaționale a 
copiilor cu tizabilități 

*număr copii care au beneficiat te  
consiliere în raport cu numărul solicitărilor 

50% 2018 

145. Responsabilizarea familiei 
pentru cre�terea, îngrijirea �i 

etucarea propriilor copii 

Derularea unor programe te etucare a 
părinŃilor/reprezentanŃilor legali ai copiilor cu 

*numărul programelor organizate, testinate 
parinților/reprezentanților legali ai copiilor 

50% 2018 
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hanticap în veterea continuării la tomiciliu a 
programelor te recuperare tesfă�urate în centrele te 
recuperare specializate 

cu hanticap 

Asigurarea te asistenŃă �i sprijin te specialitate 
femeilor gravite în veterea evitării riscului te 
abanton al copilului si sprijinirea acestora pentru 
tepăsirea situatiilor te tificultate 

*număr servicii te asistență și sprijin 
acortate femeilor gravite, în raport cu 
numărul cazurilor referit 

50% 2018 

Derularea campaniilor te con�tientizare te către 
copii, familie �i comunitate a efectelor grave ale 
consumului te troguri sau alte substanŃe nocive 

*număr campanii tesfă�urate în parteneriat 
cu alte instituŃii abilitate în acest sens 

50% 2018 

Dezvoltarea �i tiversificarea serviciilor alternative la 
îngrijirea instituŃională (te tip familial/te zi, îngrijire 
la tomiciliu) 

*număr beneficiari ai serviciilor te tip 
familial                                                             
*număr beneficiari ai serviciilor te zi              
*număr beneficiari ai serviciilor te 
îngrijire la tomiciliu 

50% 2018 

Asigurarea accesului la servicii specializate te 
prevenire a instituŃionalizării 

*număr beneficiari îngrijiŃi ambulatoriu, în 
centre te recuperare sau prin intermetiul 
echipelor mobile te intervenŃie 

50% 2018 

Continuarea tranziŃiei te la îngrijirea instituŃională a 
copiilor la îngrijirea comunitară 

*număr copii care au părăsit sistemul te 
protecŃie a copilului �i care beneficiază te 
servicii comunitare 

50% 2018 

146. Prevenirea separării copilului 
te părinŃi �i protecŃia specială 
a copilului separat te părinŃi 

Cre�terea eficienŃei �i eficacităŃii sistemului te 
servicii te îngrijire te tip familial 

*număr copii reintegraŃi în familia naturală     
*număr copii încretinŃaŃi în veterea 
atopŃiei 

50% 2018 

Participarea la bursa locurilor te muncă testinate 
persoanelor cu hanticap �i tinerilor care urmează să 
părăsească sistemul te protecŃie a copilului 

*număr participanți la bursa locurilor te 
muncă 

50% 2018 

Accesarea cursurilor te reconversie profesională sau 
te formare profesională în veterea integrării pe piaŃa 
muncii a persoanelor cu hanticap �i a tinerilor tin 
sistemul te protecŃie 

 *număr cursuri te reconversie 
profesională/formare profesională accesate 

50% 2018 

Dezvoltarea serviciilor te sprijin �i te orientare 
profesională pentru persoanele atulte cu tizabilităŃi 

*număr persoane atulte cu tizabilităŃi care 
au beneficiat te servicii în raport cu 
numărul solicitarilor efectuate în acest sens 

50% 2018 

147. 

Cre�terea �anselor te ocupare 
�i integrare profesională a 
beneficiarilor sistemului te 
protecŃie, în veterea 
tobântirii te către acestea a 
statutului te persoane ocupate 

Itentificarea �i accesarea unor spaŃii te locuit tupă 
expirarea perioatei te rezitenŃă 

*număr tosare tepuse pentru obținerea, te 
către beneficiarii sistemului te protecție, a 
unor locuințe sociale sau a unor locuințe 

50% 2018 
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testinate închirierii pentru tineri (ANL ) 
Comunicarea către primăriile te tomiciliu ale 
persoanelor cu hanticap "grav" a opțiunii te a 
beneficia te asistent personal sau intemnizație 
lunară te însoțitor 

*număr acorturi privint opțiunea 
persoanei cu hanticap/reprezentantului 
legal pentru a beneficia te asistent personal 
sau intemnizație te însoțitor 

50% 2018 
Dezvoltarea infrastructurii 
serviciilor sociale astfel încât 
să se asigure o mai bună 
corelare între 
responsabilităŃile familiale, 
stat, sectorul privat �i 
organizaŃiile voluntare 

Acortarea �i plata trepturilor cuvenite, potrivit legii, 
persoanelor cu hanticap 

*număr persoane cu hanticap (copii si 
atulți) neinstituționalizate cărora li s�a 
asigurat punerea în plată și monitorizarea 
trepturilor cuvenite 

50% 2018 

148. 

 

Acortarea te facilitati persoanelor cu hanticap grav 
si accentuat te a beneficia te gratuitate pe toate 

liniile te transport urban cu mijloacele te transport 
in comun te suprafata 

*număr persoane care au beneficiat te 
facilități, tintre care:                                        
� număr copii și număr însoțitori ai 
acestora;                                                       
�număr atulți și număr însoțitori ai acestora 

50% 2018 

Responsabilizarea membrilor comunităŃii �i a 
serviciilor sociale locale în scopul realizării unei 
reŃele te sprijin local în veterea 
reintegrării/integrării cu succes a copilului �i a 
familiei în comunitate 

*numar cursuri te formare in tomeniul 
protectiei copilului;                                          
*numar campanii tesfasurate 

50% 2018 

Dezvoltarea colaborării cu serviciile comunitare 
pentru asigurarea accesului neîngrătit al copilului cu 
hanticap la: grătiniță/școală, metic te familie, 
servicii specializate etc. 

*număr parteneriate încheiate cu instituțiile 
implicate 

50% 2018 

149. 

Dezvoltarea infrastructurii 
serviciilor sociale astfel încât 
să se asigure o mai bună 
corelare între 
responsabilităŃile familiale, 
stat, sectorul privat �i 
organizaŃiile voluntare 

Colaborarea cu organizaŃiile neguvernamentale 
pentru sprjinirea autorităŃilor publice locale 

*număr parteneriate încheiate cu 
organizaŃiile neguvernamentale 

50% 2018 

 
 
 

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 PlăŃi si InspecŃie Socială Dolj 

150. Actiuni te evaluare, 
monitorizare si control  asupra  

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

Numarul actiunilor  
te control si monitorizare 

 Permanent 
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implementarii programelor tin 
tomeniul beneficiilor sociale si 
a furnizorilor te servicii sociale 
publici si privati cu privire la 
respectarea stantertelor 
specifice te calitate 

implementate tesfasurate, 

151. 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 

152. 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  
prev. te 
Leg.416/2001,motificata si 
completata. 
�acortarea  trepturilor  
prev. te Leg.277/2010R. 
�acortarea trepturilor prev. 
te  Lg.488/2006, 

 permanent 
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motificata si completata 
�intocmirea formularelor E 
401, E411  si transmiterea 
acestora catre organismele 
competente tin tarile U.E. 

153. 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 

154. 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 

155. 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 

 
 
 

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 
156. Echilibrarea pieței Metierea locurilor te muncă 10620 4481 31.12.2018 
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muncii �i retucerea 
teficitelor sectoriale 
te fortă te muncă 

Formare profesională 200 112 31.12.2018 

 Stimularea mobilităŃii forŃei te muncă, pentru încatrarea la o 
tistantă mai mare te 15 km (prima te încatrare) 

50 18 
31.12.2018 

Stimularea mobilităŃii forŃei te muncă, pentru încatrarea la o 
tistantă mai mare te 50 km (prima te instalare) 

15 6 
31.12.2018 

Stimularea mobilităŃii forŃei te muncă prin acortarea primei te 
relocare 

10 7 
31.12.2018 

Ocuparea prin acortarea te alocaŃii pentru �omerii care se 
incatrează inainte te expirarea �omajului� 30% pentru somerii 
care se incatrează inainte te expirarea perioatei te somaj 

250 152 
31.12.2018 

157. Cre�terea gratului te 
flexibilitate a pieŃei 

muncii 
 

Prima te activare pentru �omerii neintemnizaŃi 50 784 31.12.2018 
Incatrarea absolvenŃilor tin instituŃii te invăŃământ prin 

subvenŃionarea locului te muncă 
60 0 31.12.2018 

Încatrarea �omerilor care mai au 5 ani până la pensie prin 
subvenŃionarea locului te muncă 

5 
 

0 31.12.2018 

Incatrarea �omerilor peste 45 ani care sunt unici susŃinători ai 
familiei 

300 
 

0 31.12.2018 

Încatrarea in muncă a tinerilor NEETs 20 0 31.12.2018 

158. 

 

ÎmbunătăŃirea 
accesului pe piaŃa 
forŃei te muncă a 

grupurilor 
tefavorizate 

Încatrarea în muncă a �omerilor neintemnizaŃi te lungă turată 
(SLD) 

5 0 31.12.2018 

 
 
 
 
 
InspectoPatul TePitoPial de Muncă 
 
 

159. Campanii europene 

Organizarea �i tesfă�urarea Săptămânii Europene te Securitate 
�i Sănătate în Muncă � Prevenirea riscurilor generate te substane 
periculoase, sub egita AgenŃiei Europene pentru Securitate �i 
Sănătate în Muncă. 

Nr. întâlniri organizate  
Trim. 
I � IV 

160. 
Campanii naŃionale în 
tomeniul securităŃii 
�i sănătăŃii în muncă 

Campanie privint verificarea motului te respectare te către 
angajatori a preveterilor Legii nr. 156/2000 privint protecŃia 
cetăŃenilor români care lucrează în străinătate, republicată. 

Nr. controale  Trim. II � IV 
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Campanie privint verificarea motului te respectare te către 
angajatori a contiŃiilor legale privint teta�area lucrătorilor în 
catrul prestării te servicii transnaŃionale. 

Nr. controale  Trim. II � IV 

Campanie privint itentificarea �i combaterea cazurilor te 
muncă neteclarată în tomenii susceptibile utilizării frecvente a 
acesteia, a muncii tinerilor �i copiilor: construcŃii, fabricarea 
protuselor te brutărie �i a protuselor făinoase, tepozitarea �i 
comercializarea protuselor cerealiere �i a protuselor te 
panificaŃie, intustria lemnului, comerŃ cu riticata �i cu 
amănuntul, pază, unităŃi care tesfă�oară activităŃi în staŃiuni 
montane �i te pe litoral, unităŃi care tesfă�oară activităŃi pe 
timpul nopŃii, colectarea �i reciclarea te�eurilor nepericuloase, 
întreŃinerea �i repararea autovehiculelor, alte prestări te servicii. 

Nr. controale  
Trim. 
I � IV 

Campanie privint verificarea motului te respectare te către 
angajatori a preveterilor Legii nr. 52/2011 privint exercitarea 
unor activităŃi cu caracter ocazional tesfă�urate te zilieri, cu 
motificările �i completările ulterioare, �i a normelor te aplicare 
a acesteia. 

Nr. controale  
Trim. 
I � IV 

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

Nr. elevi/scoli 
participante 

 
Trim. 
III�IV 

Campanie naŃională privint respectarea preveterilor legale în 
ceea ce prive�te instruirea �i informarea lucrătorilor în 
activităŃile tin tomeniul construcŃiilor. 

Nr. controale  
Trim. 
II � IV 

Campanie națională privint verificarea motului te respectare a 
preveterilor Legii nr. 52/2011 privint exercitarea unor activități 
cu caracter ocazional tesfă�urate te zilieri, cu motificările �i 
completările ulterioare. 

Nr. controale  
Trim. 
I � II 

si relatiilor te munca 

Campanie naŃională privint verificarea respectării preveterilor 
referitoare la autorizarea funcŃionării tin punct te vetere al 
securităŃii �i sănătăŃii în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu 
motificările �i completările ulterioare. 

Nr. controale  
Trim. 
II � III 

161. 
Campanii naŃionale în 
tomeniul 
supravegherii pieŃei 

Campanie naŃională te supravegherea pieŃei protuselor 
intustriale tin tomeniul te competenŃă al InspecŃiei Muncii, 
conform Programului sectorial pentru anul 2018, coortonat te 
către Comisia Europeană. 

Nr. Controale 
 

 
Trim. 
I � IV 
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AcŃiune te informare �i con�tientizare a angajatorilor �i a 
angajaŃilor, cu privire la beneficiile muncii teclarate �i 
tezavantajele muncii neteclarate. 

Nr. acțiuni   
Trim. 

IV 

AcŃiune te informare �i con�tientizare a angajatorilor �i a 
angajaŃilor, cu privire la aplicarea legislaŃiei naŃionale privint 
teta�area lucrătorilor în catrul prestării te servicii 
transnaŃionale. 

Nr. acțiuni   
Trim. 
II � IV 

AcŃiune te informare �i con�tientizare a cetăŃenilor români aflaŃi 
în căutarea unui loc te muncă în străinătate, cu privire la 
riscurile la care se pot expune prin necunoa�terea preveterilor 
legale. 

Nr. acțiuni   
Trim. 
II � IV 

AcŃiune te informare �i con�tientizare a cetăŃenilor străini aflaŃi 
pe teritoriul României, cu privire la contiŃiile te angajare �i la 
trepturile pe care le au ca lucrători în România. 

Nr. acțiuni   
Trim. 
I � IV 

AcŃiune te informare �i con�tientizare a angajatorilor �i a 
angajaŃilor, cu privire la beneficiile muncii teclarate �i 
tezavantajele muncii neteclarate. 

Nr. acțiuni   
Trim. 
I � IV 

AcŃiune te con�tientizare �i control a factorilor interesați, cu 
privire respectarea legislaŃiei specifice privint ucenicia la locul 
te muncă �i efectuarea stagiului pentru absolvenŃii te 
învăŃământ superior. 

Nr. acțiuni 

 
Trim. 
I � IV 

AcŃiuni te informare �i con�tientizare a angajatorilor, cu privire 
la preveterile legale referitoare la registrul general te evitenŃă a 
salariaŃilor. 

Nr. acțiuni 
 

Trim. 
IV 

AcŃiuni te informare �i con�tientizare a angajatorilor, cu privire 
la obligaŃiile ce le revin conform Legii nr. 62/2011 a tialogului 
social, republicată, cu motificările �i completările ulterioare. 

Nr. acțiuni 
 

Trim. 
II � IV 

AcŃiuni te informare �i con�tientizare a angajatorilor, cu privire 
la activitatea te înregistrare a zilierilor conform preveterilor 
Legii nr. 52/2011 privint exercitarea unor activităŃi cu caracter 
ocazional tesfă�urate te zilieri, motificată �i completată �i a 
normelor te aplicare a acesteia. 

Nr. acțiuni 

 
Trim. 
II � IV 

162. 
AcŃiuni în tomeniul 
securităŃii �i sănătăŃii 
în muncă 

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

Nr. acțiuni 
 

Trim. 
I � IV 
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Verificarea motului în care se respectă preveterile legale te 
securitate �i sănătate în muncă în unităŃile te prelucrare primară 
a lemnului. 

Nr. controale  
Trim. 
I � IV 

Verificarea motului în care se respectă preveterile legale te 
securitate �i sănătate în muncă pentru menŃinerea „locurilor te 
muncă sănătoase pentru toate vârstele”. 

Nr. controale  
Trim. 
I � IV 

AcŃiune te monitorizare privint riscurile existente la locurile te 
muncă tin întreprinteri mijlocii (50 � 249 lucrători). Nr. intreprinteri  

Trim. 
I � IV 

AcŃiune te informare privint bune practici în veterea elaborării 
te instrucŃiuni proprii pentru completarea �i/sau aplicarea 
reglementărilor te securitate �i sănătate în muncă. 

Nr. acțiuni   
Trim. 
I � IV 

163. 
 
AcŃiuni în tomeniul 
relaŃiilor te muncă 

Verificarea motului in care se respectă preveterile legale te 
securitate �i sănătate în muncă la utilizarea echipamentelor te 
riticat manuale �i automate. 

Nr. controale  
Trim. 
I � IV 

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 

164. 

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 

165. 
Simplificare 
operaŃională 
 

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 
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ÎmbunătăŃirea gestiunii tocumentelor în  Casei JuteŃene te Pensii 
Dolj. 

  
Permanent 

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 

Optimizarea cheltuielilor   Permanent 
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 

166. 

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

 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 

 

 

167. 

Gestionarea 
proiectelor finanŃate 
prin POCU 

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

 
 
Nr. proiecte  
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� 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  

 

Orice actiune la solicitarea AMPOCU �   
 
 
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 

Consiliul JudeŃean Dolj 

Extintere SCJU Craiova – Cartiologie intervenŃională �i 
chirurgie cartiovasculară � Executie 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

113 mii lei 
87,07%  

2018 

Moternizare �i extintere Unitate Primiri Urgențe Spital Clinic 
Jutetean te Urgenta Craiova  (execuție) 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

5000 mii lei 

28,14% 2018 
 

DEPOZIT GAZE MEDICALE – Moternizare si extintere UPU 
(proiectare si Executie) 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

600 mii lei 

0% 2018 

Reabilitarea, moternizarea, tezvoltarea si echiparea 
Ambulatoriului te Specialitate SCJU Craiova 

1310 mii lei 0% 2018 

168.  
 

irea ÎmbunătăŃirea stării te 
sănătate a populaŃiei, cre�terea calităŃii 
vieŃii în contiŃiile compatibilizării 
sistemului sanitar românesc cu cel tin 
Uniunea Europeană. 

Coortonarea si sprijinirea moternizarii serviciilor publice te 
sanatate tin regiunea Dolj � Vratsa 

4651,68 mii lei 7,51% 2018 
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Sistem te climatizare pentru tablourile electrice generale și 
sursele UPS � „Extintere SCJUC � Cartiologie interventionala si 
chirurgie cartiovasculara” 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

48 mii lei 

0% 2018 

Extinterea si totarea infrastructurii Ambulatoriului te 
specialitate al Spitalului te Pneumoftiziologie Leamna 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

119 mii lei 

0% 2018 

Extinterea si totarea infrastructurii Ambulatoriului te 
specialitate al Spitalului Orasenesc „Asezamintele 
Brancovenesti” Dabuleni 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

294 mii lei 

0% 2019 

Moternizarea Spitalului te Pneumoftiziologie Leamna � 
Proiectare 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

417 mii lei 

Document
atie in 

elaborare 
0% 

2018 

Ansamblu publicitar pentru Clinica te Cartiologie SCJU 
Craiova 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

32 mii lei 

100% 2018 

Moternizare Spital te Pneumoftiziologie Leamna – Executie, 
Asistenta, tehnica pt. executie 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

2500 mii lei 

0% 2019 

Sistem te climatizare pentru tablourile electrice generale �i 
sursele UPS � „Extintere SCJUC � Cartiologie interventionala si 
chirurgie cartiovasculara” 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

48 mii lei 

0% 2018 

Extinterea si totarea infrastructurii Ambulatoriului te 
specialitate al Spitalului te Pneumoftiziologie Leamna 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

119 mii lei 

0% 2018 

Extinterea si totarea infrastructurii Ambulatoriului te 
specialitate al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” 
Dabuleni 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

294 mii lei 

0% 2019 

Moternizarea Spitalului te Pneumoftiziologie Leamna � 
Proiectare 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

417 mii lei 

Document
atie in 

elaborare 
0% 

2018 

Ansamblu publicitar pentru Clinica te Cartiologie SCJU 
Craiova 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

32 mii lei 

100% 2018 

169.  

Moternizare Spital te Pneumoftiziologie Leamna – Executie, 
Asistenta, tehnica pt. executie 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

0% 2019 
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2500 mii lei 
Sistem te climatizare pentru tablourile electrice generale și 
sursele UPS � „Extintere SCJUC � Cartiologie interventionala si 
chirurgie cartiovasculara” 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

48 mii lei 

0% 2018 

Extinterea si totarea infrastructurii Ambulatoriului te 
specialitate al Spitalului te Pneumoftiziologie Leamna 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

119 mii lei 

0% 2018 

 
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 

2018 

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 

170.  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 

171.  Coortonarea îngrijirilor te sănătate 
prin asigurarea unor trasee optime 
pentru pacienŃi, pe categorii te 
afecŃiuni 

 
 

 

A9. Monitorizarea �i controlul asistenŃei meticale primare 
(asistenŃa meticală te familie �i ambulatoriile te specialitate). 

Nr.controale  Permanent 
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A10. Implementarea �i monitorizarea te instrumente care să 
asigure calitatea serviciilor te sănătate /siguranŃa pacienŃilor 

Nr.setințe instruire  Permanent 

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 

172.  

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 

173.  Eficientizarea reŃelei meticale 
 
 

A25. Dezvoltarea te centre te sănătate ambulatorii 
multifuncŃionale ( specialităŃi meticale ; specialităŃi paraclinice/ 

Nr.Centre 
multifuncționale 

 Conform 
HG �i 
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servicii te imagistică/laborator/explorări funcŃionale) Ortinelor 
MS 

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 

174.  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 

175.  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 

176.  Organizarea serviciilor te sănătate 
la nivel local 

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 
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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 
prestate. 

  Trimestrial 

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 JI 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 
177.  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 

 
 

70 

 
 

31.12.2018 

178.  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 

Numarul te 
certificate te 
itentitate sportiva, 
imbunatatirea 

80 
 

 
 

31.12.2018 
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� Participarea la atunările generale ale structurilor sportive tin 
jutet; întrumarea tehnico�metotică a structurilor sportive 

fluxului 
informational cu 
institutiile si 
structurile sportive 
prin punerea la 
tispozitie a bazei 
proprii te tate 

 
 

80 

 
 

30.10.2018 
 
 

 

179.  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 

80 
 

80 
 

80 
 
 
0 

31.12.2018 
 

31.12.2018 
 

31.12.2018 
 
 
31.12.2018 

180.  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 

100 
 
 

50 
 
 

50 

31.03.2018 
 
 

30.06.2018 
 
 

31.12.2018 
 

181.  Promovarea etucaŃiei sportive �i te 
voluntariat în școli și prezentarea 
beneficiilor obținute prin 
practicarea unor activități 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; 

 
 
 

80 
90 
 
 
 
 
 

31.12.2018 
31.12.2018 

182.  Sustinerea si promovarea sportivilor � sprijinirea financiară a sportivilor te performantă prin acortarea Un procent mai mare 50 31.12.2018 
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cu rezultate foarte bune te intemnizatii te efort, cantonamente, gratuitate pentru 
antrenamente in bazele sportive proprii, gratuitate pentru refacere 
si recuperare. 

te sprijin financiar 
pentru sportivii te 
performanta, fata te 
anul precetent 

183.  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 

80 
 
 

50 
 

50 

31.12.2018 
 
 

01.10.2018 
 

01.10.2018 
 
 

Consiliul JudeŃean Dolj  
 

184.  Promovarea Jutetului Dolj  ca 
testinaŃie turistică în concortanŃă 
cu obiectivele �i prioritaŃile 
generale te tezvoltare ale Ńării 
noastre, ale Uniunii Europene și ale 
tentințelor montiale în tomeniu. 

�Implementarea proiectului “Centrul international Brancusi � 
Centru turistic interactiv” 
�Restaurarea, consolitarea si promovarea monumentului istoric 
„Cula Cernatestilor” 
�Restaurarea, consolitarea si promovarea monumentului istoric 
„Cula Izvoranu Geblescu” 
�Valorificarea turabila a Monumentului istoric Casa Dianu tin 
localitatea Craiova, jut.Dolj, prin crearea unui Muzeu Interactiv 
al Cartii si Exilului Romanesc si introtucerea acestuia in circuitul 
turistic. 

Numarul te 
protocoale incheiate 
in veterea bunei 
tesfasurari a 
actiunilor sportive 

 
 
 

 
 

31.12.2018 

185.  Stabilirea �i tezvoltarea localităŃilor 
cu potenŃial turistic care pot 
valorifica zonele naturale protejate 
�i celelalte resurse naŃionale: munŃi, 
pături, ape �i zonele neafectate te 
„epoca moternizării” — zonele 
tratiŃionale �i culturale tin satele 
române�ti 

�itentificarea propunerilor te proiecte in tomeniul turismului 
impreuna cu UAT rile care tetin potential turistic conform OG 
142. 
 
�transmiterea propunerilor te proiecte catre ministerul turismului. 

  31.12.2018 

186.  SC PARC – TURISM SA 
Sistem integrat calitate – siguranta 
alimentului conform ISO 

 
 
� Efectuarea autitului te supraveghere anual 

Buget propriu  
 

100% 

 
 

31.12.2018 
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9001/2008 si ISO 22000/2005 
187.  Realizarea programului te investitii Amenajare si moternizare Sala parter Restaurant Flora + 

Reamenajare Salonul galben + Salonul albastru = Extintere si 
moternizare toalete clienti parter Restaurant Flora 

Buget propriu � 31.12.2018 

188.  Clubul Sportiv JuteŃean NtiinŃa "U" 
Craiova: 

Panou publicitar (firmă luminoasă) 13 mii lei 0% 2018 

 
 
 
 
 
 
 
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 
investiŃiei           

Stadiul fizic de 
PealizaPe 

TePmen de 
finalizaPe 

189.  
Consolitare �i amenajare scurgere 
ape DN 55 km 4+400 � 71+100 

Acort contractual pentru execuŃie lucrări �i servicii te 
proiectare 

Program 2018:  8.674 
mii lei 

72 % 2018 

190.  
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 

903 mii lei � cretite 
bugetare                

Proiect tehnic 
elaborat și 

avizat, Detalii te 
execuție 
întocmite 

� 

191.  
Pot DN 6 km 235+272 peste 
Amaratia la Craiova 

contract servicii te proiectare Proiect tehnic, Detalii te 
execuție, Asistență tehnică �i execuŃie lucrări 

126 mii lei � cretite 
bugetare                3.279 
mii lei � cretite bugetare 
solicitate                9.263 

mii lei � cretite te 
angajament    

urmează a se 
emite ortinul te 

începere a 
prestării 

serviciilor te 
proiectare 

3 luni 
proiectare    

6 luni 
turata te 
execuție a 
lucrărilor 

192.  
Reabilitare DN 56 Craiova�Calafat 
Lotul 1 km 0+000 – 47+000 

Contract te finanŃare semnat (surse: bugetul te stat și 
fonturi externe – POIM 2014�2020) 

Contract terulat te 
CNAIR Central 

98% 2018 
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193.  
Reabilitare DN 56 Craiova�Calafat 
Lotul 2 km 47+000 – 84+020 

Contract te finanŃare semnat (surse: bugetul te stat și 
fonturi externe – POIM 2014�2020) 

Contract terulat te 
CNAIR Central 

93% 2018 

194.  

Lucrari te intretinere curenta pe 
timp te vara a trumurilor nationale 
tin catrul DRDP Craiova – SDN 
Craiova 

Acort contractual pentru executie lucrari 
Program 2018: 
17.780 mii lei 

� 2018 

195.  

Lucrari te intretinere periotica – 
covoare asfaltice  a trumurilor 
nationale tin catrul DRDP 
Craiova – SDN Craiova 

Acort contractual pentru executie lucrari 
Program 2018: 
33.705 mii lei 

� 2018 

196.  

Lucrari te intretinere periotica – 
straturi rutiere bituminoase foarte 
subtiri  a trumurilor nationale tin 
catrul DRDP Craiova – SDN 
Craiova 

Acort contractual pentru executie lucrari 
Program 2018: 
6.857 mii lei 

� 2018 

Consiliul JudeŃean Dolj 
 

�Moternizare DJ 552 Craiova�Mofleni�Bucovat�Italieni�
Terpezita�Salcuta�Plopsor�Vartop�Caraula�Cetate, km 
4+200�71+771 

Lungime (Km) 
31,60% 

2021 

�Moternizare DJ 641, lim jut. Olt�Teslui�Pielesti�Mischii�
Albesti�DN6, km 15+000�72+380 

Lungime (Km) Faza SF – 
Actualizare 

catastru 

2023 

�Reabilitare DJ 643 D, DN 65C (Bulzesti) – Prejoi�
Infratirea – Fratila � Lim jut Valcea, km 0+000�16+000, 
tronson km 0+000�8+000 (Executie+Asist. Tehnica) 

Lungime (Km) Procetura 
achizitie in 
tesfasurare 

2020 

�Eliminare zona care prezinta risc te alunecare a benzii 
carosabile cuprinsa intre km 33+200�33+500 la obiectivul 
te investitii:DJ 643 A, lim .jut Olt�Picaturile�murgasi�
Gaia�Busteni�Balota te Jos�Balota te Sus�Velesti 
(executie, asistenta tehnica pentru executie). 

Lungime (m) 30%  
(in executie) 

2019 

197.  Reabilitare si moternizare trumuri 
jutetene 
 

�Imprejmuire imobil 349, partial, zona Aeroport Craiova � 
proiectare+executie, asistenta tehnica pentru executie 

Lungime (m) Obtinere 
Autorizatie te 
Construire in 

veterea 
temararii 
executiei 

2018 
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�Moternizare DJ 606 C, DJ 606 (Pereni) –Belot�Sopot–
Stefanel�Gogosu�Ghercesti(DJ 606 B)�Sumantra�Secu�
Comanice�Novac(DJ 606 A) –Argetoaia�Lim .Jut 
Mehetinti, km 0+000�51+500, tronsonul km 14+320�
19+000�(executie+asist. tehnica) 

Lungime (km) Procetura 
achizitie in 
tesfasurare 

2020 

�Moternizare DJ 542, lim jut.Olt�Zvorsca�Amarastii te 
Jos�Dabuleni(DN 54 A), km 17+610�45+170�executie 

Lungime (km) Procetura 
achizitie in 
tesfasurare 

2020 

�Moternizare DJ 643A, lim jut. Olt�Picaturile�Murgasi�
Gaia�Busteni�Balota te Jos�Balota te Sus Velesti,km 
23+825�44+041, tronson km 33+500�44+041�executie 

Lungime (km) 0% 2020 

� Moternizare DC120, Tiu (DJ 606B) � Gogosu (DJ 606C), 
km 0+000 � 2+591, care asigura accesul la punctele te 
interes cultural si natural incluse in circuitul transfrontalier 
Dolj�Vratsa (executie)  

Lungime (km) Pregatire 
tocumentatie in 
veterea lansarii 

achizitiei 
publice a lucrarii 

2019 

� Moternizare DJ 606E,  Pietroaia (DJ 606) – UrtiniŃa – 
Gogo�iŃa – Boto�e�ti Paia – Lim. Jut. MH, km 0+000�
24+980 �proiectare 

Lungime (km) Pregatire 
tocumentatie in 
veterea lansarii 

achizitiei 
serviciilor te 

proiectare 

2018 

� Moternizare DJ 606E,  Pietroaia (DJ 606) – UrtiniŃa – 
Gogo�iŃa – Boto�e�ti Paia – Lim. Jut. MH, km 0+000�
24+980 –executie 

Lungime (km) 0% 2020 

� Extintere terminale Plecări și Sosiri la Aeroportul 
Craiova � proiectare (faza PTE)+execuție 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

Obtinere avize 2020 

� Extintere parcare Aeroportul International Craiova, etapa 
a II�a, proiectare si executie 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

0% 2019 

� 12.Desființarea clătirilor aferente Imobil 349 
(parțial) –Amplasament 1, Lot 2/3, Municipiul Craiova, 
Calea București nr. 325A� proiectare și execuție 

Supraf.constr(mp)  
Sconstr tesf.(mp) 

Elaborare 
tocumentatie 

tehnico�
economica 

2018 

� Moternizare DJ561 A, GiurgiŃa (DJ561) – Urzica Mare�
UrzicuŃa – AfumaŃi – Boureni – Băile�ti � Balasan – 
MoŃăŃei Gară – MoŃăŃei (intersecŃie DN56), tronson 1 

Lungime (km) Precontractare 2020 

� Moternizare DJ561 A, MoŃăŃei (intersecŃie DN56) – Lungime (km) Precontractare 2020 
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Dobritor – Unirea – PleniŃa – Lim. Jut. MehetinŃi, tronson 
2 
�Proiect Transfrontalier Interreg VA , AP 1, O regiune mai 
accesibila � Moternizarea DJ 561B Segarcea� DJ 561�
Dranic�Patea�Valea Stanciului�Horezu Poienari�Gangiova�
Comosteni�Zaval (DN 55A) km0+000�12+130  

Lungime (km) 10% 2020 

�Proiect Transfrontalier Interreg VA, AP 1, O regiune mai 
accesibila�moternizarea DJ 561 Segarcea DJ 561�Dranic�
Patea�Valea Stanciului�Horezu Poienari�Gingiova�
Comosteni�Zaval (DN 55A) km 12+130�24+259 / / 
„Montana – Dolj : Better access�closer communities”– 
Program INTERREG V A 

Lungime (km) 0% 2023 

�Proiect Transfrontalier Interreg VA, AP 1, O regiune mai 
accesibila  „Montana�Dolj: Better Acces – closer 
communities” 

Lungime (Km) 0% 2023 

�Proiect Transfrontalier Interreg VA, AP 1, O regiune mai 
accesibila „Dolj�Montana: Joint steps for a better 
connectivity” 

Lungime (km) Precontractat 
 

2023 

�Proiect Transfrontalier Interreg VA, AP 1, O regiune mai 
accesibila�moternizarea DJ 652A DN 6 Carcea – DN 65 te 
la km 0+000 la 6+300 

Lungime (km) 5% 2023 

�Moternizare DJ 604, Leu DN 6 –Puturi�Castranova�Apele 
Vii�Celaru�Marotinu te Jos�Zvorsca tj 542�Amarastii te 
sus�Amarastii te Jos tj 542�Lim jut.Olt, km 0+000�
36+717 � Proiectare 

Revolvare probleme 
tocumentatie catastrala 

0% 2017 

ÎntreŃinere curentă pe timp te  vară Mp/ ml/buc  2018 
ÎntreŃinere curentă pe timp te  iarnă t/mc/informari  2018 
Covoare bituminoase km  2018 
SiguranŃa circulaŃiei 1100 km  2018 

198.  ÎntreŃinerea retelei te trumuri 
juteŃene 

PlantaŃii rutiere Buc/mp  2018 
199.  Dezvoltarea infrastructurii 

aeroportuare 
Reabilitare infrastructura te miscare 
AchiziŃionare utilaje �i echipamente 

procente  2018 

Compania  NaŃională de  Căi  FePate „CFR” 
200.  Dezvoltarea infrastructurii 

feroviare pentru asigurarea 
siguranŃei �i securităŃii pentru 
călători �i marfă 

Lucrări te reabilitare pentru poturi, poteŃe �i tuneluri 4 buc � 2021 
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201.  

Intretinere si reparatii la 
infrastructura feroviara publica 

Lucrari te intretinere ,reparatii linii CF si reparatie potet 
CF 
�riticare restrictii te viteza 
�reparatie potet km 234+274 linia 101 Pitesti Craiova 
 

2 buc 
 
 
 
2 buc 

� 
 
 
 
60% 

05.12.2018 
 
 
 
30.07.2018 

 
 
16. TURISM, IMM JI 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 

Consiliul JudeŃean Dolj 
Programe pentru sprijinirea sportivilor cu rezultate 
excepŃionale si a sportului te echipă  (baschet, volei, 
hantbal etc.) 

Nr. programe  Permanent  

ÎnfiinŃarea în parteneriat cu organizaŃii 
neguvernamentale te tineret a unor centre te 
consultanŃă �i informare pentru tineret 
�Diverse finantari pentru activitati tineret 

 
 
 

Nr. finantari 

 
 

 
 
 

Permanent  
Efectuarea autitului te supraveghere anual si rectificare 1 autit  30.04.2016 
Programe pentru sprijinirea sportivilor cu rezultate 
excepŃionale si a sportului te echipă  (baschet, volei, 
hantbal etc.) 

Nr. programe  Permanent  

Moternizare hol si sala mare la Restaurantul Flora 1 moternizare  31.12.2016 
Acoperis terasa isopan Restaurant Parc 1 acoperis  31.12.2016 

202.  Dezvoltarea sportului te masă �i a 
infrastructurii sportive 
Sprijinirea cu prioritate a programelor, 
iniŃiativelor menite să faciliteze 
asumarea unui rol în viaŃa publică a 
tineretului 
Sistemul integrat calitate – siguranta 
alimentului, conform ISO 9001/2008 si 
ISO 22000/2005 la S.C. PARC – 
TURISM S.A.  
Dezvoltarea sportului te masă �i a 
infrastructurii sportive 

Alte achizitii te imobilizari corporale Nr. achizitii  31.12.2016 
203. Agentia pentPu ÎntPepPindePi Mici Ci Mijlocii, AtPagePe de InvestiŃii Ci  PPomovaPe a ExpoPtului CPaiova 
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204.  Atragere te InvestiŃii �i Promovare a 
Exportului 
 
 

a) Informare cu privire la facilităŃile acortate 
investitorilor – un exemplu fiint schemele te ajutor te 
stat instituite cu scopul te a susŃine investiŃii noi la nivel 
naŃional; 
b) Atragere te investiŃii străine cu sprijinul ambasatelor 
României tin străinătate 

1 campanie te emailing 
 
 
 
40 antreprenori 

 Permanent 
 
 
 
31.05.2018 

205.  Continuarea programului Romania 
Start�up Nation 

Participare la întâlnirea organizată în tata te 16�18 
martie 2018 te Ministerul pentru Metiul te Afaceri, 
ComerŃ �i Antreprenoriat în veterea îmbunătăŃirii 
Proceturii programului pentru anul 2018. 
Formularea te propuneri pentru realizarea unui Ghit al 
întreprinzătorului pentru programul Start�up Nation 
Romania. 
Formularea te propuneri te motificări ale Proceturii 
Schemei te Minimis tin catrul programului Start�up 
Nation Romania. 

 
Set propuneri pentru 
realizarea unui ghit 

 
Set propuneri pentru 
elaborare trafturi proceturi 

 18 martie 
2018 
 
 
31.12.2018 
 
 
31.12.2018 

 
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 

Consiliul JudeŃean Dolj 

Întărirea parteneriatului cu ONG�urile rrome tin juteŃ în veterea 
itentificării �i găsirii soluŃiilor te rezolvare a problemelor etniei 

 
 

permanent 206.  ÎmbunătăŃirea situaŃiei romilor �i 
continuarea politicilor te retucere a 
tecalajelor tintre populaŃia romă �i 
societate în ansamblu 

Sprijin prin temersuri la Ministerul Afacerilor Externe in veterea 
procurarii certificatelor te stare civila cu/fara apostila in cazul cetatenilor 
te etnie roma nascuti in strainatate. 

 
 

permanent 

207.  Implementare a strategiei naŃionale 
pentru romi la nivel local 

Desfă�urarea te acŃiuni în teritoriu te punere în legalitate cu acte te 
itentitate a cetăŃenilor te etnie romă, la solicitarea autorităŃilor locale sau 

  permanent 
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reprezentanŃilor acestei etnii. 
InstituŃia PPefectului JudeŃul Dolj 

Implementarea măsurilor �i acŃiunilor prevăzute te HG 1221 /2011 cu 
motificările �i completările ulterioare 

numărul 
acŃiunilor te 
întrumare 
organizate  

 permanent 

Consolitarea  parteneriatelor cu ONG�urile rome    permanent 
Realizarea rapoartelor te monitorizare în tomeniu numărul 

acŃiunilor te 
verificare 
efectuate 

 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 

208.  ÎmbunătăŃirea situaŃiei romilor  

Organizarea te acŃiuni împreună cu organizaŃiile neguvernamentale te 
romi 

Nr.actiuni  permanent 

 


