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Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările

și completările ulterioare, conform cărora prefectul analizează modul de îndeplinire în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare și a H.G.  Nr.

906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  a fost elaborat prezentul

Plan de acţiuni pe anul 2021,  pentru realizarea în judeţul Dolj a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare pentru anul 2021, aprobat prin Hotarârea

nr.31/ 2020, pentru acordarea încrederii Guvernului.

Guvernul susţine un nou model de dezvoltare sustenabilă, axat pe investiţii, stimularea şi dezvoltarea capitalului, creşterea competitivităţii companiilor

româneşti şi transformarea digitală a economiei şi administraţiei, eficientizarea cheltuielilor statului şi combaterea sărăciei. Vor continua acţiunile în vederea

reducerii decalajelor faţă de economiile statelor din Europa de Vest, prin stimularea capitalului românesc, investiţii strategice în infrastructură, educaţie, sănătate,

inovare şi digitalizare. În contextul de redresare a activităţii post Covid-19, vor continua măsurile de stimulare a cererii, de sprijinire a reluării activităţilor

economice afectate de pandemie şi a angajărilor, precum şi de protejare a veniturilor românilor. Va fi susţinută oferta prin instrumente financiare şi granturi

pentru sectoarele cele mai grav afectate, precum şi prin scheme de ajutor de stat pentru investiţii noi şi garanţii de stat pentru credite, urmărindu-se inclusiv

reintegrarea pe piaţa muncii a angajaţilor din sectoarele afectate de pandemia de Covid-19.

Lucrarea are la bază planurile proprii de acţiuni, pentru  realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, la nivelul serviciilor publice deconcentrate

ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivel judeţean, instituţii publice,  autorităţi ale administraţiei publice

locale,  societăţi naţionale cu sediul/filiale la nivelul judeţului Dolj.

În ceea ce priveşte politica macroeconomică, lucrarea prezintă starea economică a judeţului,  prin analiza principalilor indicatori atât la nivel naţional cât şi la

nivelul judeţului Dolj, respectiv datele operative privind evoluţía activităţii economico-sociale la nivelul româniei şi a judeţului Dolj  în perioada 01.01.-30.04.2021

comparativ cu perioada 01.01.-30.04.2020.

Politicile economice iau în considerare din ce în ce mai mult prevederile conceptului de dezvoltare durabilă, adoptat şi 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 activităţile să fie durabile, sustenabile să poată asigura protejarea mediului, iar pe de altă parte, prin utilizarea raţională a resurselor naturale, în special a

celor cu valoare economică şi potenţialul limitat în timp, pentru a se putea obţine o utilizare cât mai eficientă a acestuia.



STAREA ECONOMICĂ

Evoluţia principalilor indicatori la nivelul județului Dolj

Politicile economice iau în considerare din ce în ce mai mult prevederile conceptului de dezvoltare
durabilă, adoptat şi 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
activităţile să fie durabile, sustenabile să poată asigura protejarea mediului, iar pe de altă parte, prin utilizarea
raţională a resurselor naturale, în special a celor cu valoare economică şi potenţialul limitat în timp, pentru a se
putea obţine o utilizare cât mai eficientă a acestuia.

1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE

În perioada 01.01.-30.04.2021, producţia industrială a crescut cu 24,5% comparativ cu perioada
01.01.-30.04.2020, creștere înregistrată predominant în ramurile: alte activități extractive, fabricarea calculatoarelor
şi a produselor electronice şi optice, fabricarea altor mijloace de transport, repararea, întreținerea și instalarea
maşinilor şi echipamentelor, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea altor produse din minerale nemetalice.

Scăderi majore s-au înregistrat în ramurile: activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea produselor
textile, fabricarea băuturilor, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi
instalaţii, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei, fabricarea echipamentelor electrice.

În luna aprilie 2021, producţia industrială a crescut cu 507,1% comparativ cu luna aprilie 2020.
Creşteri importante s-au înregistrat în ramurile: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor

şi semiremorcilor, industria metalurgică, alte activități extractive, tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor
de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei, fabricarea de mobilă, repararea, întreținerea și instalarea
maşinilor şi echipamentelor, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, tipărirea și reproducerea pe suporți
a înregistrărilor, fabricarea altor mijloace de transport.

Scăderi s-au înregistrat, numai în ramurile: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea produselor
textile și fabricarea băuturilor.

În luna aprilie 2021, producţia industrială a crescut cu 3,5% comparativ cu luna martie 2021, creştere
înregistrată, cu precădere, în ramurile: activităţi de servicii anexe extracţiei, repararea, întreținerea și instalarea
maşinilor şi echipamentelor, fabricarea produselor textile, alte activități extractive, fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice şi optice, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

Indicii producÆiei industriale
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Scăderi s-au remarcat în ramurile: fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea de maşini,
utilaje şi echipamente n.c.a., fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea echipamentelor electrice, producția și
furnizarea de energie electrică și termică. prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, tipărirea și
reproducerea pe suporți a înregistrărilor.

2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI ÎN INDUSTRIE

Indicii cifrei de afaceri în industrie, în perioada 01.01.-30.04.2021 au crescut cu 20,5% faţă de perioada
01.01.-30.04.2020.

Creşterile provin din ramurile: fabricarea băuturilor (+111,9%), industria metalurgică (+77,7%), fabricarea
altor mijloace de transport (+71,5%), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (+43,2%), industria
alimentară (+25,6%), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (+24,7%), fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (+22,0%), fabricarea altor produse din minerale nemetalice
(+21,4%).

Scăderi s-au înregistrat îndeosebi în ramurile: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (-17,9%), industria
construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (-6,1%), fabricarea
echipamentelor electrice (-6,0%), tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei (-5,1%).

 Indicii cifrei de afaceri în industrie, în luna aprilie 2021, au crescut cu 453,8% faţă de aprilie 2020.
Creşterile s-au remarcat în ramurile: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi

semiremorcilor (+1199,0%), industria metalurgică (+430,5%), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
(+243,3%), tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei (+177,5%), fabricarea băuturilor (+162,0%), fabricarea altor mijloace de transport (+116,7%),
fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice (+83,8%), tipărirea și reproducerea pe suporți a
înregistrărilor (+60,7%), fabricarea de mobilă (+51,9%).

Scăderi regăsim, doar în ramurile: fabricarea produselor textile (-50,6%), fabricarea echipamentelor
electrice (-9,4%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (-3,4%).

Ind
icii cifrei de afaceri în industrie, în luna aprilie 2021, au crescut cu 22,2% faţă de luna martie 2021.

Creşteri s-au înregistrat în ramurile: fabricarea băuturilor (+84,2%), industria metalurgică (+31,3%),
fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice (+26,4%), fabricarea altor produse din minerale
nemetalice (+24,3%), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (+9,7%).

Scăderi întâlnim îndeosebi în ramurile: fabricarea altor mijloace de transport (-21,1%), fabricarea
echipamentelor electrice (-8,8%), tipărirea și reproducerea pe suporți a înregistrărilor (-7,7%), fabricarea de maşini,
utilaje şi echipamente n.c.a. (-6,7%).

3. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI

EvoluÆia lunarã a indicilor cifrei de afaceri în industrie
faÆã de luna anterioarã
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Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-28.02.2021 de 576451 mii
euro, cu 12,7% mai mici (-83797 mii euro) față de perioada 01.01.-29.02.2020.

Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 5-lea pe țară. Volumul exporturilor de bunuri la nivelul
județului Dolj a deținut 5,2% din exporturile României.

Produsele industriale au reprezentat 98,0% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au
deţinut o pondere de 2,0%. În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 96,5% din total exporturi. Pe
locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 83,5%, înregistrând o
scădere cu 12,0% faţă de perioada 01.01.-29.02.2020.

- mii euro -

Secţiunea 01.01.-
29.02.2020

01.01.-
28.02.2021

01.01.-28.02.2021/
01.01.-29.02.2020
-%-

A 1 2 3
Mijloace de transport, din care: 546977 481150 88,0
Ø Vehicule şi echipamente pentru

căi ferate sau similare şi părţi
ale acestora 9012 7114 78,9

Ø Vehicule terestre, altele decât
materialul rulant de cale ferată 537965 474036 88,1

În această secţiune o pondere importantă o întâlnim la “Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de
cale ferată” cu 98,5% în cadrul secţiunii şi cu 82,2% în total exporturi. Faţă de perioada
01.01.-29.02.2020 se observă o scădere a acestora cu 63929 mii euro (-11,9%).

0100002000030000400005000060000

mii euro

01.01.-
29.02.2020

Exporturile de masini,
aparate si echipamente electrice

Masini, aparate si echipamente electrice

Reactoare nucleare, cazane, masini, aparate si dispozitive
mecanice

Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de
înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile” cu 7,5% din total exporturi, fiind mai mici cu 11153 mii euro (-
20,4%) decât în perioada 01.01.-29.02.2020.

Din cele două capitole ale acestei secţiuni, ponderea mai mare o deţine capitolul “Maşini, aparate şi
echipamente electrice şi părţi ale acestora” (26415 mii euro) în scădere cu 792 mii euro (-2,9%) faţă de perioada
01.01.-29.02.2020. Capitolul “Reactoare nucleare, cazane, maşini, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale
acestora”  deţine  17015 mii euro și a scăzut cu 10361 mii euro (-37,8%) faţă de perioada 01.01.-29.02.2020.
Exporturile din secţiunea “Metale comune şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 1,9% din total
exporturi şi au crescut cu 125 mii euro faţă de perioada 01.01.-29.02.2020.

În cadrul acestei secţiuni exporturile de “Articole din fontă, din fier sau din oţel” au însumat 9250 mii euro
ceea ce reprezintă 85,1% din totalul secţiunii şi 1,6% din total exporturi. Comparativ cu perioada 01.01.-29.02.2020
se observă o creștere cu 4,2%.

Toate celelalte capitole au totalizat 1618 mii euro (14,9% din total secţiune).

- mii euro -
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Secţiunea 01.01.-
29.02.2020

01.01.-
28.02.2021

01.01.-28.02.2021/
01.01.-29.02.2020
-%-

A 1 2 3
Metale comune şi articole din acestea,

din care:
1074

3
1086

8 101,2
ØFontă, fier şi oţel 1248 507 40,6

ØArticole din fontă, din fier sau din oţel 8874 9250 104,2
ØCupru şi articole din cupru 50 83 166,0

ØAluminiu şi articole din aluminiu 530 979 184,7
ØZinc şi articole din zinc - 1 *
ØStaniu şi articole din staniu - 2 *

ØUnelte şi scule, articole de cuţitărie şi
tacâmuri, din metale comune 5 12 240,0

ØArticole diverse din metale comune 36 34 94,4

O pondere mai mică deţin secţiunile: “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”, care ocupă
locul al IV-lea şi „Produse vegetale”, care ocupă locul al V-lea fiecare cu 1,8%.

Exporturile din secţiunea „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” au crescut cu 2348 mii euro
faţă de perioada 01.01.-29.02.2020, 92,9% (9832 mii euro) fiind deţinute de capitolul „Materiale plastice şi articole
din acestea”.

În cadrul secţiunii “Produse vegetale” exporturile de “Cereale” au însumat 10112 mii euro ceea ce
reprezintă 97,1% din totalul secţiunii şi 1,7%
din total exporturi. Comparativ cu perioada
01.01.-29.02.2020 se observă o scădere cu
50,0%. Toate celelalte capitole au totalizat
297 mii euro (2,9% din total secţiune).

Importurile de bunuri (CIF)
derulate în perioada 01.01.-28.02.2021 au
fost de 419294 mii euro, cu 32573 mii euro (-
7,2%) mai puţin decât în perioada 01.01.-
29.02.2020.

În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se
situează pe locul al 10-lea, deţinând 2,9% din
valoarea importurilor României.
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Cinci secţiuni de mărfuri deţin 90,4% din totalul importurilor.

În perioada 01.01.-28.02.2021, cele mai importante au fost importurile de “Maşini şi echipamente electrice,
aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile“ reprezentând 38,4%.

Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu  14722 mii euro (-8,4%) faţă de perioada
01.01.-29.02.2020 datorită, în special, scăderii valorii importurilor de “Maşini, aparate şi echipamente electrice
şi părţi ale acestora, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile” cu 17,5%.

Importurile de “Reactoare nucleare, cazane, maşini, aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale acestora” au
înregistrat o scădere cu 0,3%. Acestea au deţinut o pondere de 57,6% în cadrul secţiunii şi 22,1% din total
importuri.

- mii euro -

Secţiunea 01.01.-
29.02.2020

01.01.-
28.02.2021

01.01.-28.02.2021/
01.01.-29.02.2020
-%-

A 1 2 3
Maşini şi echipamente electrice, aparate

de înregistrat sau reprodus sunetul şi
imaginile, din care: 175706 160984 91,6
Ø Reactoare nucleare, cazane, maşini,

aparate şi dispozitive mecanice, părţi ale
acestora 92948 92694 99,7
ØMaşini, aparate şi echipamente electrice

şi părţi ale acestora, aparate de înregistrat sau
de reprodus sunetul şi imaginile 82758 68290 82,5

Importurile din secţiunea ”Mijloace de transport”, au scăzut cu 14823 mii euro (-13,1%) faţă de perioada
01.01.-29.02.2020. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 35,5% din total importuri (9,1% în perioada  01.01.-
29.02.2020).

 Reprezentative pentru această secţiune sunt importurile de “Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de
cale ferată” care deţin 99,6% din secţiune şi 35,4% din total importuri.
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Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (6,7%) s-au situat importurile de “Metale comune şi
articole din acestea” care au crescut cu 3594 mii euro (+14,7%) faţă de perioada 01.01.-29.02.2020.

La secţiunea “Metale comune şi articole din acestea”, cea mai mare pondere o deţin “Articolele din fontă,
din fier sau din oţel”, cu  42,0%.

- mii euro -

Secţiunea 01.01.-
29.02.2020

01.01.-
28.02.2021

01.01.-28.02.2021/
01.01.-29.02.2020
-%-

A 1 2 3
Metale comune şi articole din acestea,
din care: 24532 28126 114,7
Ø Fontă, fier şi oţel 3894 4181 107,4
Ø Articole din fontă, din fier sau din oţel 8263 11802 142,8
Ø Cupru şi articole din cupru 458 746 162,9
Ø Nichel şi articole din nichel 12 28 233,3
Ø Aluminiu şi articole din aluminiu 723 885 122,4
Ø Plumb și articole din plumb - 4 *
Ø Zinc şi articole din zinc 9 17 188,9
Ø Staniu şi articole din staniu - 2 *
Ø Alte metale comune - 7 *
Ø Unelte şi scule, articole de cuţitărie şi
tacâmuri, din metale comune 776 1028 132,5
Ø Articole diverse din metale comune 10397 9426 90,7

Importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 5,0%, iar
importurile de “Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, de măsură, de control sau
precizie, instrumente medico-chirurgicale” ocupă locul al V-lea, tot cu 4,8%, în total importuri.

Importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” au scăzut cu 117 mii euro (-0,6%).
Ponderea cea mai mare a importurilor acestei secţiuni o deţine capitolul “Materiale plastice, cauciuc şi articole din
material plastic” (54,5% din total secţiune), în scădere faţă de perioada 01.01.-29.02.2020 cu 1,2%.

Capitolul “Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, de măsură, de control sau
precizie” a deţinut cea mai mare pondere, 99,8% din cadrul secţiunii şi au scăzut cu 2098 mii euro faţă de perioada
01.01.-29.02.2020.
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Balanţa comercială în perioada 01.01.-28.02.2021 prezintă un excedent de 174058 mii euro - preţuri FOB
în creştere faţă de luna corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 226595 mii euro.

Soldul pozitiv al balanţei comerciale este consecinţa exporturilor secţiunilor: „Mijloace de transport”
(+338221 mii euro), „Produse vegetale” (+6567 mii euro), „Materii textile şi articole din acestea” (+907 mii euro)
şi „Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare” (+575 mii euro).

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-28.02.2021 a fost de 143,3% faţă de
146,1% în perioada 01.01.-29.02.2020.

Pe principalele secţiuni, gradul de acoperire, în perioada 01.01.-28.02.2021 comparativ cu perioada 01.01.-
29.02.2020 se prezintă astfel: „Produse vegetale” (271,0% în perioada 01.01.-28.02.2021, 680,2% în perioada
01.01.-29.02.2020), „Mijloace de transport” (348,1% în perioada 01.01.-28.02.2021, 368,6% în perioada 01.01.-
29.02.2020), „Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare” (252,4% în  perioada 01.01.-28.02.2021, 145,3%
în perioada 01.01.-29.02.2020), „Materii textile şi articole din acestea” (115,5% în perioada 01.01.-28.02.2021,
102,0% în perioada 01.01.-29.02.2020), „Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau
reprodus sunetul şi imagini” (28,1% în perioada 01.01.-28.02.2021, 32,4% în perioada 01.01.-29.02.2020).

Exporturile
judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Olanda (23,8%), Italia (20,9%), Germania (13,7%), Franţa (11,8%),
Spania (3,5%), Turcia (3,1%), Australia (2,0%).
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Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (18,0%), Cehia (10,9%),
Polonia (9,1%), Turcia (8,5%), Ungaria (8,4%), Spania (6,3%),  Italia (6,2%), Franţa (6,0%).

5. CONSTRUCŢII DE LOCUINŢE
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Din punct de vedere al destinaţiei, din volumul total al investiţiilor realizate în trimestrul I 2021, de 156192
mii lei, 34,9% reprezintă lucrări de construcţii (54472 mii lei), 64,2% sunt utilaje şi mijloace de transport (100333
mii lei) şi 0,9% sunt alte cheltuieli de investiţii (1387 mii lei). Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri
rezidenţiale au fost, în luna aprilie 2021 în număr de 158, cu 79 mai mult decât în luna aprilie 2020, iar în perioada
01.01.-30.04.2021 în număr de 451, cu 53 mai multe decât în perioada 01.01.-30.04.2020.   Pe medii s-au
înregistrat 318 autorizaţii (70,5%) în mediul rural şi 133 autorizaţii (29,5%) în mediul urban. Suprafaţa utilă în
primele 4 luni ale anului 2021 a fost de 78644 m2. Proporţia mai mare s-a înregistrat în mediul rural 56,0% (44016
m2) comparativ cu mediul urban 44,0% (34628 m2). Locuinţele terminate în trimestrul I 2021 au fost în număr de
253, în scădere faţă de trimestrul I 2020 cu 99 locuinţe. Pe medii s-au înregistrat 130 locuinţe în urban (în scădere
cu 94 locuinţe faţă de trimestrul I 2020) şi în 123 locuinţe în rural (în scădere cu 5 locuinţe faţă de trimestrul I
2020).

352

253

0

100

200

300

400

numãr

Trimestrul I 2020 Trimestrul I 2021

LocuinÆe terminate

La sfârşitul trimestrul I 2021 erau în curs de execuţie 1548 locuinţe, din care 303 locuinţe în mediul urban
şi 1245 locuinţe în mediul rural.

5. TURISM

La sfârşitul lunii aprilie 2021 activitatea unităţilor de cazare turistică se prezintă astfel:
· numărul total al camerelor  pentru turişti (exclusiv din căsuţe) a fost de 1216;
· numărul de locuri-pat din camerele oferite turiştilor a fost de 2250.
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Pe tipuri de unităţi de cazare activitatea unităţilor de cazare turistică se prezintă astfel:

Tipuri de unităţi de cazare Numărul total de
camere permanente

Numărul de locuri – pat în
camere permanente

Total 1216 2250
ü Hoteluri, din care: 901 1630

Ø4 stele 489 859
Ø3 stele 412 771

ü Hosteluri 99 194
Ø3 stele 94 184
Ø2 stele 5 10

ü Moteluri, din care: 83 145
Ø3 stele 18 28
Ø2 stele 65 117

ü Vile turistice, din care: 10 17
Ø4 stele 10 17

ü Pensiuni turistice, din care: 72 154
Ø4 stele 3 6
Ø3 stele 54 115
Ø2 stele 15 33

ü Pensiuni agroturistice, din care: 51 110
Ø5 flori 6 16
Ø4 flori 40 82
Ø3 flori 5 12

Analizând unităţile turistice din punct de vedere al numărului de camere, ponderea majoritară o deţin
hotelurile cu 74,1%, urmate de hosteluri cu 8,1%, moteluri cu 6,8%, pensiuni turistice cu 5,9%, pensiuni
agroturistice cu 4,2% şi vile turistice cu 0,9%.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică, în primele 4 luni 2021, a fost
de 250976 locuri – zile, cu 12215 locuri – zile mai puţin decât în primele 4 luni 2020.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare pentru luna aprilie 2021 a fost de 12,8% (13,0% în luna
martie 2021 şi 12,2% în luna aprilie 2020).

Faţă de luna aprilie 2020 se observă creşterea persoanelor cazate în hoteluri cu 3603 persoane, în pensiuni
agroturistice cu 709 persoane, în pensiuni turistice cu 385 persoane, în moteluri cu 198 persoane, în hosteluri cu
131 persoane şi în vile turistice cu 26 persoane.

În luna aprilie 2021 ponderea înnoptărilor, pe principalele structuri de primire turistică, este predominantă
în hoteluri (63,8%) şi moteluri (8,7%).

Numărul turiştilor cazaţi în perioada 01.01.-30.04.2021 a fost de 21246 cu 31595 om-zile înnoptări. Din
totalul turiştilor cazaţi, 20821 (98,0%) au fost turişti români, cu 30701 om-zile înnoptări şi 425 (2,0%) turişti străini
cu 894 om-zile înnoptări.

Din numărul total al turiştilor străini 26,8% au fost din Germania, 8,7% din Bulgaria, 12,0% din Italia,
5,2% din Turcia, 4,7% din SUA, 4,5% din Polonia, 3,8% din Franţa, 2,8% din Olanda şi Ucraina etc.

6. ÎNMATRICULARI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE

În luna aprilie 2021 la nivelul judeţului Dolj au fost înmatriculate 7 societăţi comerciale cu participare
străină la capitalul social subscris cu o valoare a capitalului social subscris de 0,8 mii lei.

Judeţul Dolj ocupă locul al 12-lea pe ţară dacă luăm în considerare numărul societăţilor înmatriculate şi
locul al 23-lea având în vedere valoarea capitalului social total subscris.
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STAREA SOCIALĂ

1. POPULAŢIA ŞI FENOMENELE DEMOGRAFICE

În perioada de tranziţie populaţia judeţului Dolj a scăzut an de an datorită atât sporului natural negativ cât
şi migraţiei externe, tendinţa manifestându-se cu o intensitate mai mare pentru populaţia masculină. Evoluţia
populaţiei evidenţiază, de asemenea, proporţia majoritară a femeilor, cu o uşoară tendinţă de creştere a ponderii lor
în totalul populaţiei.

La 1 ianuarie 2021, populaţia după domiciliu a judeţului Dolj a fost de 681584 locuitori din care
329809 bărbaţi (48,4%) şi 351775 femei (51,6%). Ca urmare, densitatea populaţiei la 1 ianuarie 2021 a fost de 91,9
locuitori/km2. În ceea ce priveşte distribuţia pe medii, din totalul populaţiei după domiciliu la nivelul judeţului Dolj,
la 1 ianuarie 2021, 54,9% (374366 persoane) au domiciliul stabil în municipii şi oraşe, iar 45,1% (307218
persoane) în comune. Tendinţa de creştere a gradului de concentrare a populaţiei în municipii şi oraşe se explică
prin fluxul migratoriu rural - urban, ca urmare a menţinerii în continuare a anumitor diferenţe în condiţiile de viaţă
şi de muncă între cele două medii.

La 1 ianuarie
2021, la 1000

persoane de sex masculin reveneau 1066 persoane de sex feminin
(1065 persoane la 1 ianuarie 2020). La nivelul grupelor mari de vârstă, la 1 ianuarie 2021, modificările structurale
survenite sunt caracterizate de scăderea numărului şi ponderii persoanelor tinere sub 15 ani, concomitent cu
creşterea numărului şi proporţiei populaţiei de 65 ani şi peste. În totalul populaţiei, ponderea populaţiei cuprinsă
între 0-14 ani la 1 ianuarie 2021 a fost de 14,0% (14,1% la         1 ianuarie 2020), cea între 15 - 64 ani de 67,5%
(67,7% la 1 ianuarie 2020) şi cea a populaţiei în vârstă de 65 ani şi peste de 18,5% (18,2% la 1 ianuarie 2020).
Raportul de dependenţă determinat pentru populaţia tânără a fost la 1 ianuarie 2021 de 207 tineri la 000 persoane
adulte (208 la 1 ianuarie 2020). Pe sexe, s-au înregistrat scădere la femei, de la 202 tinere la 1000 persoane adulte
la 1 ianuarie 2020, la 201 tinere la 1000 persoane adulte la 1 ianuarie 2021 şi la bărbaţi de la 215 tineri la 1000
persoane adulte la 1 ianuarie 2020, la 214 tineri la 1000 persoane adulte la 1 ianuarie 2021.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

persoane

2020 2021

PopulaÆia dupã domiciliu, pe medii la 1 ianuarie

Total Urban Rural



14

Evoluţia fenomenelor demografice în perioada 01.01.-30.04.2021 comparativ cu perioada 01.01.-
30.04.2020 a fost caracterizată de creşterea mortalităţii, nupţialităţii şi a divorţialităţii, precum şi de scăderea
natalităţii şi a mortalitatăţii infantile.

Mişcarea naturală a populaţiei pe medii
în perioada 01.01.-30.04.2021 comparativ cu perioada 01.01.-30.04.2020

01.01.-30.04.2020 01.01.-30.04.2021
Total Urban Rural Total Urban Rural
1 2 3 4 5 6

Date absolute (număr)
Ø Născuţi-vii 1772 949 823 1483 751 732
Ø Decedaţi 3259 1353 1906 3808 1616 2192
ØSpor natural -1487 -404 -1083 -2325 -865 -1460
ØCăsătorii 360 210 150 577 308 269
Ø Divorţuri 150 102 48 166 99 67
Ø Decedaţi sub 1 an 11 4 7 10 4 6

Rate1 (la 1000 locuitori)
Ø Natalitate 7,8 7,6 8,0 6,5 6,0 7,1
ØMortalitate 14,3 10,8 18,6 16,8 12,9 21,4
ØSpor natural -6,5 -3,2 -10,6 -10,8 -6,9 -14,3
Ø Nupţialitate 1,6 1,7 1,5 2,5 2,5 2,6
Ø Divorţialitate 0,66 0,81 0,47 0,73 0,79 0,65
Ø Mortalitate infantilă

(la 1000 născuţi-vii) 6,2 4,2 8,5 6,7 5,3 8,2

Acest raport determinat pentru populaţia vârstnică (de peste 65 ani) a crescut de la 269 persoane vârstnice
la 1000 persoane adulte la 1 ianuarie 2020, la 274 persoane vârstnice la 1000 persoane adulte la 1 ianuarie 2021.

În perioada 01.01.-30.04.2021 s-au înregistrat 1483 născuţi-vii, cu 289 mai puţin decât în perioada
01.01.-30.04.2020, iar rata natalităţii a fost de 6,5‰ pe total judeţ, cu diferenţe între medii: urban (6,0‰) şi
rural (7,1‰). În perioada 01.01.-30.04.2021 s-au născut mai mulţi băieţi decât fete (52,8%), faţă de 51,7%
perioada 01.01.-30.04.2020.

În perioada 01.01.-30.04.2021, 53,6% din copii s-au născut în cadrul căsătoriei, faţă de 57,8% în perioada
01.01.-30.04.2020. Cei mai mulţi copii, 47,9%, au fost născuţi de mamele casnice (51,2% în perioada 01.01.-
30.04.2020). O pondere mai mică, 36,9% (34,1% în perioada 01.01.-30.04.2020) o deţin copiii născuţi de mamele
salariate, majoritatea (70,0%) fiind în mediul urban. După nivelul de instruire, 66,8% din mame au studii primare,
gimnaziale şi medii. Ponderea mamelor cu studii superioare (24,2%) provine în principal din mediul urban. Se
menţine în continuare ponderea majoritară a familiilor cu un singur copil, 52,1%, urmate de familiile cu  2 copii,
30,7% şi de cele cu 3 copii, 11,3%. Familiile cu 4 copii şi peste deţin numai 5,9%. Cei mai mulţi copii au fost
născuţi de mamele din grupa de vârstă 25-29 ani (26,7%). Observăm o diferenţă semnificativă între medii în sensul
că în mediul rural cei mai mulţi copii s-au născut de mamele cu vârsta până în     24 ani, iar în mediul urban cu
vârsta peste 25 ani. Mamele cu vârsta de până la 15 ani din rural au născut de 3,5 ori mai mulţi copii decât cele din
mediul urban, mamele din grupa de vârstă 15-19 ani de 1,6 ori, iar cele din grupa 20-24 ani de 1,5 ori. Mamele din
grupa de vârstă 25-29 ani din mediul urban au născut de 1,1 ori mai mulţi copii decât cele din mediul rural.
Numărul deceselor de 3808 în perioada 01.01.-30.04.2021 a crescut cu 549 faţă de perioada
01.01.-30.04.2020.

În perioada 01.01.-30.04.2021, 57,6% din numărul deceselor (58,5% în perioada 01.01.-30.04.2020) provin
din mediul rural, continuând să se menţină decalajul semnificativ între cele două medii: 12,9‰ în urban comparativ
cu 21,4‰ în rural (10,8‰ respectiv, 18,6‰ în perioada 01.01.-30.04.2020).

1 Calculate cu populaţia după domiciliu
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În perioada 01.01.-30.04.2021, ponderea deceselor la grupa de vârstă 0-4 ani a fost 0,3% (0,5% în perioada
01.01.-30.04.2020). Nivelul ridicat al mortalităţii s-a datorat, în special, procentului mare de decese înregistrat la
populaţia vârstnică de 60 ani şi peste (87,3% în perioada 01.01.-30.04.2021, respectiv 88,3% în perioada 01.01.-
30.04.2020).

Structura mortalităţii pe cauze de deces arată că, cele mai multe decese s-au datorat maladiilor cronice, în
primul rând ale aparatului circulator. În perioada 01.01.-30.04.2021 acestea au deţinut 65,2% din numărul total de
decese (63,7% în perioada 01.01.-30.04.2020), urmate de tumori cu 12,8% (15,3% în perioada 01.01.-30.04.2020),
de îmbolnăviri ale aparatului respirator cu 5,1% (7,5% în perioada 01.01.-30.04.2020) şi de îmbolnăviri ale
aparatului digestiv cu 5,0% (5,6% în perioada 01.01.-30.04.2020).

După statutul ocupaţional al decedatului, în perioada 01.01.-30.04.2021, din cei 3808 decedaţi
(3259 decedaţi în perioada 01.01.-30.04.2020), 86,8% au fost pensionari (87,3% în perioada 01.01.-30.04.2020),
2,6% salariaţi (2,5% în perioada 01.01.-30.04.2020), 1,0% casnici (1,4% în perioada 01.01.-30.04.2020). Numărul
decedaţilor sub 1 an a înregistrat 10 cazuri în perioada 01.01.-30.04.2021, în scădere cu unul față de perioada
01.01.-30.04.2020.

Rata mortalităţii infantile a crescut în mediul urban de la 4,2‰ în perioada 01.01.-30.04.2020 la 5,3‰ în
perioada 01.01.-30.04.2021, iar în mediul rural a scăzut de la 8,5‰ în perioada 01.01.-30.04.2020 la 8,2‰ în
perioada 01.01.-30.04.2021.

Sporul natural indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al deceselor de 2325 persoane, ceea ce
corespunde unei rate negative a sporului natural de 10,8 persoane la 1000 locuitori (-6,5‰ în perioada
01.01.-30.04.2020). Se remarcă faptul că rata sporului natural este negativă atât în mediul rural (-14,3‰), cât şi în
mediul urban (-6,9‰).

Numărul căsătoriilor de 577 în perioada 01.01.-30.04.2021 a crescut cu 217 comparativ cu perioada
01.01.-30.04.2020, revenind 2,5 căsătorii la 1000 locuitori.

Rata nupţialităţii a crescut în mediul urban de la 1,7‰ în perioada 01.01.-30.04.2020 la 2,5‰ în perioada
01.01.-30.04.2021, iar în mediul rural de la 1,5‰ la 2,6‰.

Majoritatea persoanelor căsătorite în perioada 01.01.-30.04.2021 au avut statutul “necăsătorit” pentru
ambele sexe (77,5% pentru bărbaţi şi 74,9% pentru femei).

Analiza căsătoriilor după vârsta corelată a soţilor arată că, în perioada 01.01.-30.04.2021, o pondere
însemnată o reprezintă căsătoriile încheiate între bărbaţi în vârstă de 25-29 ani cu femei din aceeaşi grupă vârstă
(12,3%), urmate de căsătoriile între bărbaţi în vârstă de 25-29 ani cu femei din grupa de vîrstă 20-24 ani (11,3%),
de căsătoriile între bărbaţi în vârstă de 30-34 ani cu femei din grupa de vîrstă 25-29 ani (6,4%) şi de căsătoriile
bărbaţilor din grupa de vârstă 30-34 ani cu femei din aceeaşi grupă vârstă (6,2%). După statutul profesional, cele
mai multe femei au fost casnice (47,3%), urmate de salariate (35,0%), iar la bărbaţi cei mai mulţi au fost salariaţi
(45,8%), urmaţi de alte situaţii (41,1%).

Numărul divorţurilor (166 cazuri) a crescut cu 16 cazuri în perioada 01.01.-30.04.2021 faţă de perioada
01.01.-30.04.2020, rata divorţialităţii fiind de 0,73‰ în perioada 01.01.-30.04.2021 şi de 0,66‰ în perioada 01.01.-
30.04.2020.

Frecvenţa desfacerii căsătoriilor în perioada 01.01.-30.04.2021 a avut un nivel mai ridicat în mediul urban
(59,6%) faţă de mediul rural (40,4%). În perioada 01.01.-30.04.2021 s-au înregistrat cu 47,8% divorţuri mai mult în
mediul urban decât în mediul rural.
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După nivelul de instruire atât la femei (43,1%), cât şi la bărbaţi (45,8%) ponderea cea mai mare au avut-o
persoanele care au absolvit liceul.
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După statutul profesional, cele mai multe femei (50,3%) care au divorţat au fost salariate şi cei mai mulţi
bărbaţi (45,8%) care au divorţat au fost salariaţi.

Cele mai multe divorţuri au avut ca motiv: acordul părţilor (68,6%), alte situaţii (27,5%), alcoolism (2,6%)
şi infidelitate conjugală (1,3%).

Judeţul Dolj în perioada 01.01.-30.04.2021 se situează în clasamentul pe ţară pe locul:
ü al 12-lea referitor la numărul născuţilor - vii;
ü al 3-lea referitor la numărul decedaţilor;
ü al 12-lea referitor la numărul căsătoriilor;
ü al 24-lea referitor la numărul divorţurilor;
ü al 13-lea referitor la numărul decedaţilor în vârstă de sub un an.

2. FORŢA DE MUNCĂ ŞI ŞOMAJUL

Efectivul salariaţilor, la nivelul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii aprilie 2021, a fost de 140332 persoane, în
creştere cu 215 persoane faţă de luna martie 2021 şi cu 1734 persoane faţă de luna aprilie 2020. Din total, 93901
(66,9%) salariaţi sunt în servicii, 42810 (30,5%) salariaţi în industrie şi construcţii şi  3621 (2,6%) salariaţi în
agricultură, silvicultură şi pescuit.

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii aprilie 2021, de 140332 persoane, clasează judeţul Dolj pe locul  al
12-lea pe ţară.

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii aprilie 2021 a fost de 17416 persoane, în scădere cu 968
persoane faţă de luna martie 2021 şi cu 724 persoane faţă de luna aprilie 2020. Din totalul şomerilor, 7476 persoane
sunt de sex feminin.

După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară. Situaţia şomerilor la finele lunii
aprilie 2021 existenţi în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj se prezintă astfel:

Număr şomeri înregistraţi Total din care:
femei

în %
femei din total

A 1 2 3
Total 17416 7476 42,9
ØUrban 2811 1627 57,9
ØRural 14605 5849 40,0
Şomeri indemnizaţi total 2815 1658 58,9
Øfără studii medii 1242 676 54,4
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Øcu studii medii 1291 810 62,7
Øcu studii superioare 282 172 61,0
Şomeri neindemnizaţi total 14601 5818 39,8
Øfără studii medii 12085 4842 40,1
Øcu studii medii 2457 945 38,5
Øcu studii superioare 59 31 52,5
Rata şomajului 6,5 6,2 *

Din numărul şomerilor, 2811 (16,1%) provin din mediul urban şi 14605 (83,9%) din mediul rural. În
mediul urban, 57,9% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 40,0%.

Din totalul de 17416 persoane, 2639 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 176 persoane
beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna aprilie 2021 era de 14601
(83,8%) persoane.
Şomerii pe categorii socio-profesionale şi grupe de vârstă la 30 aprilie 2021

- persoane -

Total
Grupa de vârstă
Sub 25
ani

25-29
ani

30-39
ani

40-49
ani

50-55
ani

 55 ani
şi peste

A 1 2 3 4 5 6 7

Total, din care: 17416 1495 879 3056 4831 3597 3558
ü femei 7476 503 291 1359 2314 1735 1274

Persoane cu studii primare şi fără studii, din
care: 6723 842 452 1412 1760 1026 1231
üfemei 2954 240 155 620 897 515 527

Ø Beneficiari  de indemnizaţie de şomaj
(75%), din care: 194 1 17 43 57 46 30
üFemei 115 1 12 29 27 33 13

Ø Beneficiari  de indemnizaţie de şomaj
(50%), din care: - - - - - - -
üFemei - - - - - - -

Ø Şomeri neindemnizaţi, din care: 6529 841 435 1369 1703 980 1201
üFemei 2839 239 143 591 870 482 514

Persoane cu studii gimnaziale, din care: 4759 258 210 713 1449 1110 1019
üfemei 1986 77 48 296 667 544 354

Ø Beneficiari  de indemnizaţie de şomaj
(75%), din care: 373 4 13 41 133 114 68
üFemei 255 2 8 31 93 84 37

Ø Beneficiari  de indemnizaţie de şomaj
(50%), din care: - - - - - - -
üFemei - - - - - - -

Ø Şomeri neindemnizaţi, din care: 4386 254 197 672 1316 996 951
üFemei 1731 75 40 265 574 460 317

Persoane cu studii profesionale, din care: 1845 99 39 226 494 521 466
üfemei 578 40 16 74 185 175 88

Ø Beneficiari  de indemnizaţie de şomaj
(75%), din care: 643 7 6 74 203 207 146
üFemei 293 5 4 36 111 94 43

Ø Beneficiari  de indemnizaţie de şomaj
(50%), din care: 32 32 - - - - -
üFemei 13 13 - - - - -

Ø Şomeri neindemnizaţi, din care: 1170 60 33 152 291 314 320
üFemei 272 22 12 38 74 81 45
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- persoane -

Total
Grupa de vârstă
Sub 25
ani

25-29
ani

30-39
ani

40-49
ani

50-55
ani

 55 ani
şi peste

A 1 2 3 4 5 6 7

Persoane cu studii liceale, din care: 3510 244 139 528 949 856 794
üfemei

Ø Beneficiari  de indemnizaţie de şomaj
(75%), din care: 996 34 52 149 279 317 165
üFemei 628 23 31 97 181 215 81

Ø Beneficiari  de indemnizaţie de şomaj
(50%), din care: 107 92 1 10 4 - -
üFemei 54 47 - 6 1 - -

Ø Şomeri neindemnizaţi, din care: 2407 118 86 369 666 539 629
üFemei 928 45 19 147 274 238 205

Persoane cu studii postliceale, din care: 238 11 13 68 89 32 25
üfemei 145 5 9 46 59 16 10

Ø Beneficiari  de indemnizaţie de şomaj
(75%), din care: 174 1 4 50 77 24 18
üFemei 117 1 3 36 57 12 8

Ø Beneficiari  de indemnizaţie de şomaj
(50%), din care: 14 5 3 4 1 1 -
üFemei 11 3 3 4 - 1 -

Ø Şomeri neindemnizaţi, din care: 50 5 6 14 11 7 7
üFemei 17 1 3 6 2 3 2

Persoane cu studii superioare, din care: 341 41 26 109 90 52 23
üfemei 203 26 13 73 50 32 9

Ø Beneficiari  de indemnizaţie de şomaj
(75%), din care: 259 3 8 95 85 46 22
üFemei 157 2 5 64 49 29 8

Ø Beneficiari  de indemnizaţie de şomaj
(50%), din care: 23 23 - - - - -
üFemei 15 15 - - - - -

Ø Şomeri neindemnizaţi, din care: 59 15 18 14 5 6 1
üFemei 31 9 8 9 1 3 1

La sfârşitul lunii aprilie 2021, din totalul şomerilor înregistraţi 8,6% au vârsta sub 25 ani, 5,0% între 25-29
ani, 17,5% între 30-39 ani, 27,7% între 40-49 ani, 20,7% au între 50-55 ani, iar 20,5% au peste 55 ani. Dintre
aceştia, 13227 persoane (75,9%) sunt persoane fără studii, cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 3848
(22,1%) sunt persoane cu studii medii, iar 341 persoane (2,0%) sunt persoane cu studii superioare.
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6,5%
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Aprilie 2020 Apr ilie 2021

Rata şomajului înregistrată în luna aprilie 2021 a fost de 6,5% în raport cu populaţia activă civilă totală
(6,9% în luna martie 2021 şi 6,8% în luna aprilie 2020). Pentru femei, rata şomajului în luna aprilie 2021 a fost de
6,2% (6,5% în luna martie 2021 şi 6,5% în luna aprilie 2020).

Rata şomajului în judeţul Dolj (6,5%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (3,2%),
ocupând  locul al doilea pe ţară.

3. CÂŞTIGUL SALARIAL

Câştigul salarial mediu brut în luna aprilie 2021 a fost de 5101 lei/persoană. Câştiguri peste media
judeţului au realizat salariaţii din servicii (5290 lei), iar sub media judeţului salariaţii din industrie şi construcţii
(4734 lei) şi din agricultură, silvicultură şi pescuit (4699 lei).
Câştigul salarial mediu net în luna aprilie 2021 a fost de 3101 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat
următoarele nivele: 3148 lei în servicii, 3023 lei în industrie şi construcţii şi 2797 lei în agricultură, silvicultură şi
pescuit.

În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:
ü locul al 16-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;
ü locul al 20-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, silvicultură şi pescuit;
ü locul al 19-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;
ü locul al 15-lea după câştigul salarial mediu net din servicii.
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4. NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat în trimestrul I 2021 a fost de
147773 persoane, în scădere cu 572 persoane faţă de trimestrul I 2020.

Pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat, în trimestrul I 2021, de 1513 lei, a
înregistrat o creştere cu 17,2% comparativ cu trimestrul I 2020.

Judeţul Dolj, în trimestrul I 2021, se află în clasamentul pe ţară al judeţelor pe locul al 8-lea la numărul
mediu al pensionarilor de asigurari sociale de stat şi pe locul al 22 - lea, la pensia medie lunară a pensionarilor de
asigurări sociale de stat.

Trimestrul  I  2020
Trimestrul  I  2021

1291 1513
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1. Finanţe publice şi fiscalitate

Nr.
Crt.

Directii de actiune Actiuni pentru realizarea
obiectivelor

Indicatori anuali masurabili
propusi

Stadiu fizic de
realizare

pe anul 2021

Termen de
finalizare

Observatii

1.
Realizarea programului de
incasari venituri bugetare
comunicat de MFP – ANAF şi
repartizat unităţilor fiscale
teritoriale din cadrul A.J.F.P.
DOLJ

1.Analiza, repartizarea şi transmiterea
programului de incasari venituri
bugetare;
2.Realizarea periodică de informari
pentru structurile centrale din cadrul
ANAF privind realizarea programului
de încasari

Indeplinirea integrala  a
nivelului planificat de ANAF
al indicatorilor de performanta
pentru anul 2021.

100% Lunar

2.
Monitorizarea lunarã a
capacităţii de colectare a
creantelor bug. datorate de
catre contribuabilii persoane
juridice şi fizice, administrati
la nivel de judet, pe fiecare tip
de buget care permite analiza
periodicã a incasarilor din
arieratele recuperabile.

3.Urmărirea nivelului arieratelor
recuperabile înregistrate la nivelul
fiecărui organ fiscal din cadrul A.J.F.P.
Dolj.

Indeplinirea integrala  a
nivelului planificat de ANAF
al indicatorilor de performanta
pentru anul 2021.

100% Lunar
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3.
Organizarea activităţii de
înregistrare fiscală a
persoanelor fizice şi juridice,
precum şi gestionarea
registrului contribuabililor
persoane fizice şi juridice

4.Instruirea personalului cu atribuţii
privind gestionarea declaraţiilor fiscale,
din cadrul unităţilor fiscale
subordonate, la fiecare modificare a
reglementarilor legislative, prin
materiale informative transmise pe cale
electronica si prin corespondenţă
scrisă.
5.Actualizarea periodică a bazelor de
date privind evidenţa persoanelor fizice
şi juridice.
6.A.N.A.F. va continua simplificarea
declaraţiilor fiscale,  precum şi
dezvoltarea declarării electronice. Se
va asigura posibilitatea depunerii prin
mijloace de transmitere la distanţă
pentru declaraţiile care în prezent se
pot depune doar la ghişeele adm.
fiscale.

Permanent

4. Prevenirea şi combaterea
indisciplinei fiscale

7.Atragerea de sume suplimentare ca
urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală Lunar
8.Monitorizarea operatorilor economici
cu datorii la bugetul de stat, a
operatorilor economici solvabili cu
arierate recuperabile şi care au ca
obiect de activitate: comertul cu
ridicata şi cu amănuntul al produselor
alimentare agricole, băuturi şi tutun,
comerţ de fructe şi legume, flori, taxe,
panificaţie, hoteluri şi restaurante,
transporturi de călători, carne, accize.

Permanent

9.Formularea de plângeri penale
contribuabililor care au reţinut şi nu au
virat sumele reprezentând impozite şi
taxe cu reţinere la sursă.
10.Verificarea persoanelor juridice şi
fizice care, deşi desfăşoară activitate
fiscalizabilă nu se înregistrează ca
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plătitori de impozite.
11.Monitorizarea permanentă a
declaraţiilor depuse, stabilirea
contribuabililor care au obligaţii de
plata, informarea operativă a Biroului
Colectare şi Executare Silită pentru a-i
contacta în vederea colectării în timp
util a sumelor declarate.
12.Mai buna programare a controalelor
– analiza de risc perfecţionată
13.Extinderea verificărilor încrucişate
14.Verificarea societăţilor comerciale
care au înregistrat deconturi succesive
cu sume negative de TVA şi nu au
solicitat rambursare.
Realizarea cesionarii drepturilor de
rambursare către contribuabilii care au
restanţe la bugetul general consolidat în
cazul în care după efectuarea de
compensări cu TVA-ul de rambursat
mai rămân sume de restituit.
15.Combaterea fraudei multinationale:
16.- verificarea preturilor de transfer -
frauda carusel
17.Cooperarea cu structuri naţionale cu
atribuţii în combaterea evaziunii fiscale
selectarea contribuabililor cu obligaţii
bugetare restante şi inţierea acţiunilor
de impulsionare a încasărilor, prin
organizarea de deplasări la acestia.

5. Modernizarea managementului
trezoreriei

18.Perfectionarea sistemului de plată
electronica prin cresterea vitezei de
decontare a operatiunilor la nivelul
trezoreriilor si reducerea numarului de
documente returnate completate
necorespunzator de catre titularii de
conturi

100% Permanent
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19.Construirea propriului plan de
performanta in cadrul careia se
directioneaza activitatea personalului,
determinand concentrarea acesteia
asupra operatiunilor efectuate la nivelul
fiecarei trezorerii

100%

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

6.

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

21.Colaborarea unitatilor trezoreriei cu
organele fiscale privind incasarea
titlurilor executorii care reprezinta
datorii ale agentilor economici la
bugetul general consolidat prin
informarea acestora zilnica asupra
stadiului incasarii veniturilor si a
problemelor intervenite in modul de
evidentiere a acestor incasari

100% Permanent

22.La prezentarea de catre institutiile
publice a documentelor referitoare la
ridicarea salariilor se va proceda in
trezorerie si la verificarea stadiului
virarii de catre acestea a obligatiilor de
plata la bugetul general consolidat,
luandu-se ca masura operativa
acordarea salariilor decat cu conditia
achitarii obligatiilor de plata aferente
acestora in termenul legal.

100%

23.Asigurarea unui serviciu public de
calitate contribuind prin cresterea
productivitatii la nivelul operatiunilor
specifice trezoreriei, astfel incat sa fie
optim si la costul cel mai redus.

100%

7. Dezvoltarea activităţii de
informaţii fiscale

24.Monitorizarea  cu prioritate a
domeniilor cu risc fiscal ridicat
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(tranzacţii intracomunitare, operaţiuni
de import / export), in vederea
prevenirii si combaterii indisciplinei
fiscale.

100% Permanent

25.Colaborarea cu administraţiile
fiscale europene pentru combaterea
fraudei transfrontaliere. 50%
26.Creşterea eficacităţii sancţiunilor şi
o mai bună cooperare cu organele de
cercetare şi urmărire penală si cu
structurile naţionale cu atribuţii în
combaterea evaziunii fiscale

50%

8.
Creşterea profesionalismului
funcţionarilor din cadrul
A.J.F.P  Dolj şi al unităţilor
fiscale teritoriale

27.Organizarea de cursuri de instruire
privind legislaţia fiscală.
Transmiterea în mod operativ unităţilor
fiscale a noilor apariţii legislative,
ordine, instrucţiuni, circulare
Actualizarea legislaţiei fiscale ca
urmare a modificărilor intervenite.

100% Permanent

9. Serviciul Tehnologiei
Informaţiei a impementat
următoarele măsuri

28.-  Implementarea la nivelul AJFP
Dolj a Proiectului Director de
Informatizare a MFP,
- administrarea bazelor de date aflate
pe servere  si  implementarea
procedurilor de administrare pentru
bazele de date;
- instalarea software-ului de bază şi
aplicativ pe servere şi staţiile de lucru,
în concordanţă cu cerinţele aplicaţiilor;
- administrarea reţelelor locale de
calculatoare şi implementarea
procedurilor de administrare pentru
reţelele locale de calculatoare
distribuite;
- gestionarea  comunicaţiilor in reţeaua
largă a A.N.A.F. şi M.F.P.;

100% Permanent
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10. Activitate de inspecţie fiscală 35.Activitatea de inspecţie fiscală
aferentă anului 2021 a fost orientată pe
combaterea evaziunii fiscale în
domeniile de risc fiscal, prin
determinarea acesteia atât la momentul
producerii cât şi la constatarea
neconcordanţelor în sistemul declarativ
al contribuabililor. Va creşte astfel
fondul de timp aferent acţiunilor
operative, ele fiind necesare pentru
identificarea riscului fiscal la
momentul producerii acestuia.

100% Permanent

  CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

11. Creşterea calităţii finanţelor
publice

36.Elaborarea programului anual de
achiziţii publice prin prioritizarea
investiţiilor şi corelarea investiţiilor
finanţate din fonduri proprii cu cele
finanţate din fonduri europene

 1 program
100% Trimestrul I

2021

2.AGRICULTURĂ

Nr.
Crt. Direcţii de acţiune Măsuri şi acţiuni pentru realizarea obiectivelor Indicatori anuali

măsurabili propuşi
Stadiul fizic
de realizare

Termen de
finalizare

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ  JUDEŢEANĂ  DOLJ
11. Program de sustinere pentru produse

deficitare*
Cresterea productivitatii agriculturii
pentru a permite acoperirea necesarului
naţional de produse agroalimentare*

37.Program de dezvoltare a raselor de suine romanesti prin
crestere in regim traditional Bazna si Mangalita

Conform solicitarilor anual

38. Program de sustinere a produsului usturoi Conform solicitarilor anual
39.Monitorizarea executării arăturilor de primăvară pe
suprafata ramasa de arat la 31.03.2021

Executarea arăturilor
de primăvară pe
întreaga suprafaţă

100% 31.03.2021
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40. Monitorizarea executării lucrarilor de pregatire a
terenului în vederea înfiinţării culturilor de primavara

Realizarea suprafetei
propuse

100% 01.05.2021

12.
Stimularea agriculturii de mijloc prin
promovarea fermelor de familie, a
asocierii agricultorilor și a lanțurilor
scurte de desfacere a produselor
agricole*
Incurajarea agriculturii de nisa*

41.Monitorizarea defrisarii suprafetelor ocupate cu plantatii
viticole şi pomicole

Centralizare suprafete - permanent

42. Monitorizarea înfiinţării de plantatii viticole şi
pomicole

Centralizare suprafete - permanent

43. Identificarea si monitorizarea suprafetelor ocupate
cu legume

Centralizare suprafete - permanent

44. Monitorizarea executarii lucrarilor de fertilizare cu
ingrasaminte chimice si erbicidare la culturile infiintate in
toamna

Centralizare suprafete 100% 20 aprilie
2021

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

Centralizare suprafete 90% 5 mai 2021

46. Verificarea, centralizarea si transmiterea situaţiilor
AGR 2A  si AGR 2B

Centralizare suprafete
şi transmiterea
situaţiilor la MADR

- 15 iunie

15
decembrie

47.Monitorizarea actiunilor de recoltare in sectorul
cerealier, vitipomicol si legumicol.
48. Urmarirea recoltarii  culturilor insamantate in
primavara anului 2019

Centralizarea şi
transmiterea situaţiilor
la MADR

permanent

49. Urmarirea evolutiei preturilor la produsele agricole
practicate in targuri si oboare.

Centralizarea şi
transmiterea datelor la
MADR

Lunar

50. Colectarea informaţiilor privind cantitatile
comercializate si a preturilor practicate la cereale si
oleaginoase.(SIPPA) conform Ordin 445/2008

Centralizarea şi
transmiterea datelor la
MADR

Lunar

51. Intocmirea si transmiterea  raportului tehnic
operativ AGR 6a al activitatii zootehnice si de procesare a
produselor agricole si de origine animala.

Centralizarea şi
transmiterea datelor la
MADR

Permanent

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

22 localităţi
vulnerabile

Permanent
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53. Sprijinirea infiintarii formelor asociative, pentru
valorificarea produselor agricole, prin promovarea
prevederilor cadrului juridic referitoare la crearea,
functionarea si dezvoltarea formelor asociative, asigurarea
consultantei

Conform solicitărilor Permanent

54. Promovarea produselor de calitate și cu valoare
adăugată mare, de genul produs tradiţional, produs montan
și produs în fermă - atestate producatori agricole

Înregistrarea unor
produse tradiţionale în
RNTP

Permanent

55.Incurajarea agriculturii ecologice
56. Inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica
conf. Ord.1253/2013

Conform. Fiselor de
inregistrarea

Permanent

57. Incurajarea promovarii produselor traditionale.
Promovarea avantajelor privind atestarea produselor
traditionale, primirea cererilor si verificarea caietelor de
sarcini. Ord. 724/2013.

Conform
Fiselor de inregistrare

Permanent

13.
Refacerea si extinderea sistemului de
irigatii, monitorizare si centralizare fond
funciar*

58.Utilizarea surselor regenerabile de energie, a
subproduselor, a deseurilor, a rezidurilor si altor materii
prime nealimentare in scopul bioeconomiei

Conf. solicitarilor Permanent

59. Verificare Organizatiilor Utilizatorilor de Apa
pentru Irigat cf. Ordin 946/2014

Centralizare tuturor
operatorilor

lunar

60. Cooperarea cu utilizatorii de apa prin sesiuni de
informare privind apa gratuita pana la statia de punere sub
presiune

Conform
Solicitarilor

permanent

14.
Dezvoltarea sistemului national
antigrindina si crestere a precipitatiilor*
Regândirea sectorului de Cercetare –
Dezvoltarea Agricola*

61.Intocmirea si transmiterea situatiei statistice a
terenurilor.(SST)

Centralizarea tuturor
operatorilor

 Februarie -
aprilie

62.Verificarea si avizarea documentatiilor privind scoaterea
din circuitul agricol a terenurilor cf. LEG.18/1991 si
Reg.897/798/2005

Centralizarea tuturor
operatorilor

permanent

63.Aplicarea Legii 17/2014 prin eliberarea adeverinţelor de
vânzare, avizelor finale pentru suprafeţele tranzacţionate

Centralizarea tuturor
operatorilor

permanent

64.Dezvoltarea si monitorizarea la nivel judetean  a
punctelor de lansare

5 punctele de lansare
la nivel judeţean

permanent
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65.Restructurarea cercetării agricole pentru a permite
dezvoltarea unei agriculturi performante și eficiente,
capabile să facă față schimbărilor climatice inclusiv prin
introducerea inovării – Instruire norme eco-conditionalitate,
masuri PNDR, Codul de bune practici agricole pentru
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse
agricole, utilizarea produselor  şi echipamentelor de
protecţie a plantelor, schimbări climatice care influentiaza
dezvoltarea agriculturii

permanent

66.Completarea Registrului de  Informatii de Contabile permanent

67.Cercetarea diferitelor verigi tehnologice  - realizarea
loturilor demonstrative in domeniul vegetal si zootehnic

permanent

15. Monitorizare operatori in agricultura* 68.Gestionarea Registrului Plantatiilor viticole permanent

69.Intocmirea si transmiterea situatiei parc de tractoare si
masini agricole

Mai - iulie

70.Eliberarea certificatelor de abilitare pentru
îngrăşămintele importate în vederea comercializării,
conform Legii 232/2010.

permanent

71.Autorizarea capacitatilor de depozitare cf.  OUG
12/2006

permanent

72.Vizarea declaratilor de tutun in vederea atestarii
cantitatii si calitatii acestuia conform art.38, lit. F di
Ordinul 619/2015

permanent

73.Verificare pagube produse de fenomenele meteorologice
nefavorabile

permanent

74.Verificare, evaluare si întocmire procese verbale privind
instalarea secetei pedologice (calamități și alte fenome

permanent
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naturale nefavorabile)

16. Cresterea Absorbtiei Fondurilor
Europene* 75.Elaborare proiecte Conform

Solicitarilor
permanent

76.Intocmire cereri de plata Conform
Solicitarilor

17.
Formare profesionala, promovare,
informare, diseminarea rezultatelor
cercetarii*
 Cursuri de calificare

77.Elaborarea de amenajamente pastorale
Conform
Solicitarilor

permanent

78.Lucrator in cultura plantelor

79.Apicultor
Conform Solicitarilor permanent

18. Cursuri de instruire a beneficiarilor
masurilor din PNDR 2014-2020
Actiuni de promovare si diseminare in
randul fermierilor a masurilor PNDR
2014-2020, identificarea potentialilor
beneficiari, consiliere tehnica de
specialitate*

80.Legumicultor Conform Solicitarilor permanent

81.Submasura 6.1. – Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri

Conform Solicitarilor permanent

82.Submasura 6.3. – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor
mici

Conform Solicitarilor permanent

83.Masura 10 – agromediu si clima
Conform Solicitarilor permanent

84.Masura 11 – Agricultura ecologica Conform Solicitarilor
permanent

85.Identificarea, monitorizarea potentialilor beneficiari ai
masurilor PNDR si informarea acestora asupra
oportunitatilor si responsabilitatilor in derularea proiectelor
cu finantare europeana

600 permanent

86.Consiliere, asistenta tehnica de specialitate pentru
elaborarea de proiecte in vederea accesarii fondurilor
europene prin PNDR 2014-2020

Conform
Solicitarilor

permanent

19. 87.Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica de specialitate
(consiliere/consultanta) adresate beneficiarilor Masurilor 10
(Agromediu si Clima), 11 (Agricultura Ecologica), 13 (Plati

Conform
Solicitarilor

permanent



31

pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau
cu alte constrangeri specifice)

88.Consiliere si asistenta tehnica de specialitate pentru
elaborarea dosarelor de plati pentru proiectele finantate prin
PNDR 2014-2020

Conform
Solicitarilor

permanent

89.Indrumarea producatorilor agricoli pentru desfasurarea
unor actiuni in mediul rural (inclusive completarea Fisei
Fermierului – FF3)

Conform
Solicitarilor

20. Monitorizarea, supravegherea,
coordonarea şi efectuarea inspecţiilor
specifice în sectorul vitivinicol, legume-
fructe, în domeniul organismelor
modificate genetic, fertilizanţilor şi
agriculturii ecologice, industriei
alimentare şi licenţierii şi autorizării
depozitelor*

90.Verificarea respectării normelor tehnice de realizare şi
evidenţiere a producţiei agricole, a produselor rezultate prin
procesarea acestora, a normelor privind calitatea,
trasabilitatea, evidenţa şi conformitatea cu standardele
naţionale şi comunitare.

120 operatori/lună Lunar

21. Program de sustinere pentru produse
deficitare*
Cresterea productivitatii agriculturii
pentru a permite acoperirea necesarului
naţional de produse agroalimentare*

91.Program de dezvoltare a raselor de suine romanesti prin
crestere in regim traditional Bazna si Mangalita

Conform solicitarilor anual

92.Program de sustinere a produsului usturoi Conform solicitarilor anual

93.Monitorizarea executării arăturilor de primăvară pe
suprafata ramasa de arat la 31.03.2021

Executarea arăturilor
de primăvară pe

întreaga suprafaţă

100% 31.03.2021

94.Monitorizarea executării lucrarilor de pregatire a
terenului în vederea înfiinţării culturilor de primavara

Realizarea suprafetei
propuse

100% 01.05.2021

95.Monitorizarea defrisarii suprafetelor ocupate cu plantatii
viticole şi pomicole

Centralizare suprafete - permanent

96.Monitorizarea înfiinţării de plantatii viticole şi pomicole
Centralizare suprafete - permanent

22.
Stimularea agriculturii de mijloc prin

97.Identificarea si monitorizarea suprafetelor ocupate cu
legume

Centralizare suprafete - permanent
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promovarea fermelor de familie, a
asocierii agricultorilor și a lanțurilor
scurte de desfacere a produselor
agricole*
Incurajarea agriculturii de nisa*

98.Monitorizarea executarii lucrarilor de fertilizare cu
ingrasaminte chimice si erbicidare la culturile infiintate in
toamna

Centralizare suprafete 100% 20 aprilie
2021

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

Centralizare suprafete 90% 5 mai 2021

100.Verificarea, centralizarea si transmiterea situaţiilor
AGR 2A  si AGR 2B

Centralizare suprafete
şi transmiterea
situaţiilor la MADR

- 15 iunie

15
decembrie

101.Monitorizarea actiunilor de recoltare in sectorul
cerealier, vitipomicol si legumicol.
102.Urmarirea recoltarii  culturilor insamantate in
primavara anului 2019

Centralizarea şi
transmiterea situaţiilor
la MADR

permanent

103.Urmarirea evolutiei preturilor la produsele agricole
practicate in targuri si oboare.

Centralizarea şi
transmiterea datelor la
MADR

Lunar

104.Colectarea informaţiilor privind cantitatile
comercializate si a preturilor practicate la cereale si
oleaginoase.(SIPPA) conform Ordin 445/2008

Centralizarea şi
transmiterea datelor la
MADR

Lunar

105.Intocmirea si transmiterea  raportului tehnic operativ
AGR 6a al activitatii zootehnice si de procesare a
produselor agricole si de origine animala.

Centralizarea şi
transmiterea datelor la
MADR

Permanent

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

22 localităţi
vulnerabile

Permanent

107.Sprijinirea infiintarii formelor asociative, pentru
valorificarea produselor agricole, prin promovarea
prevederilor cadrului juridic referitoare la crearea,
functionarea si dezvoltarea formelor asociative, asigurarea
consultantei

Conform solicitărilor Permanent

108.Promovarea produselor de calitate și cu valoare
adăugată mare, de genul produs tradiţional, produs montan
și produs în fermă - atestate producatori agricole

Înregistrarea unor
produse tradiţionale în
RNTP

Permanent

109.Verificarea activităţii laboratoarelor judeţene autorizate de
D.A.J. în vederea efectuării de analize la vinuri şi alte produse
vitivinicole pentru consumul Intern.

Înregistrarea unor
produse tradiţionale în
RNRC

Permanent
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110.Înfiinţarea centrelor de colectare şi procesare pentru
legume şi fructe

Conform solicitărilor Permanent

111.Incurajarea agriculturii ecologice
112.Inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica conf.
Ord.1253/2013

Conform. Fiselor de
inregistrarea

Permanent

113.Incurajarea promovarii produselor traditionale.
Promovarea avantajelor privind atestarea produselor
traditionale, primirea cererilor si verificarea caietelor de
sarcini. Ord. 724/2013.

Conform
Fiselor de inregistrare

Permanent

23.
Refacerea si extinderea sistemului de
irigatii, monitorizare si centralizare fond
funciar*
Dezvoltarea sistemului national
antigrindina si crestere a precipitatiilor*
Regândirea sectorului de Cercetare –
Dezvoltarea Agricola*
Monitorizare operatori in agricultura*
Cresterea Absorbtiei Fondurilor
Europene*
Formare profesionala, promovare,
informare, diseminarea rezultatelor
cercetarii*
 Cursuri de calificare
Cursuri de instruire a beneficiarilor
masurilor din PNDR 2014-2020
Actiuni de promovare si diseminare in
randul fermierilor a masurilor PNDR
2014-2020, identificarea potentialilor
beneficiari, consiliere tehnica de
specialitate*
Monitorizarea, supravegherea,
coordonarea şi efectuarea inspecţiilor
specifice în sectorul vitivinicol, legume-
fructe, în domeniul organismelor
modificate genetic, fertilizanţilor şi

114.Utilizarea surselor regenerabile de energie, a
subproduselor, a deseurilor, a rezidurilor si altor materii
prime nealimentare in scopul bioeconomiei

Conf. solicitarilor Permanent

115.Verificare Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru
Irigat cf. Ordin 946/2014

Centralizare tuturor
operatorilor

lunar

116.Cooperarea cu utilizatorii de apa prin sesiuni de
informare privind apa gratuita pana la statia de punere sub
presiune

Conform
Solicitarilor

permanent

117.Intocmirea si transmiterea situatiei statistice a
terenurilor.(SST)

Centralizarea tuturor
operatorilor

 Februarie -
aprilie

118.Verificarea si avizarea documentatiilor privind
scoaterea din circuitul agricol a terenurilor cf. LEG.18/1991
si Reg.897/798/2005

Centralizarea tuturor
operatorilor

permanent

119.Aplicarea Legii 17/2014 prin eliberarea adeverinţelor
de vânzare, avizelor finale pentru suprafeţele tranzacţionate

Centralizarea tuturor
operatorilor

permanent

120.Dezvoltarea si monitorizarea la nivel judetean  a
punctelor de lansare

5 punctele de lansare
la nivel judeţean

permanent

121.Restructurarea cercetării agricole pentru a permite
dezvoltarea unei agriculturi performante și eficiente,
capabile să facă față schimbărilor climatice inclusiv prin
introducerea inovării – Instruire norme eco-conditionalitate,
masuri PNDR, Codul de bune practici agricole pentru
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse
agricole, utilizarea produselor  şi echipamentelor de

permanent
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agriculturii ecologice, industriei
alimentare şi licenţierii şi autorizării
depozitelor*
Program de sustinere pentru produse
deficitare*
Cresterea productivitatii agriculturii
pentru a permite acoperirea necesarului
naţional de produse agroalimentare*

protecţie a plantelor, schimbări climatice care influentiaza
dezvoltarea agriculturii

122.Completarea Registrului de  Informatii de Contabile permanent

123.Cercetarea diferitelor verigi tehnologice  - realizarea
loturilor demonstrative in domeniul vegetal si zootehnic

permanent

124.Gestionarea Registrului Plantatiilor viticole permanent

125.Intocmirea si transmiterea situatiei parc de tractoare si
masini agricole

Mai - iulie

126.Eliberarea certificatelor de abilitare pentru
îngrăşămintele importate în vederea comercializării,
conform Legii 232/2010.

permanent

127.Autorizarea capacitatilor de depozitare cf.  OUG
12/2006

permanent

128.Vizarea declaratilor de tutun in vederea atestarii
cantitatii si calitatii acestuia conform art.38, lit. F di
Ordinul 619/2015

permanent

129.Verificare pagube produse de fenomenele
meteorologice nefavorabile

permanent

130.Verificare, evaluare si întocmire procese verbale
privind instalarea secetei pedologice (calamități și alte
fenome naturale nefavorabile)

permanent

131.Elaborare proiecte Conform
Solicitarilor

permanent

132.Identificarea, monitorizarea potentialilor beneficiari ai
masurilor PNDR si informarea acestora asupra
oportunitatilor si responsabilitatilor in derularea proiectelor
cu finantare europeana

600 permanent
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133.Consiliere, asistenta tehnica de specialitate pentru
elaborarea de proiecte in vederea accesarii fondurilor
europene prin PNDR 2014-2020

Conform
Solicitarilor

permanent

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

Conform
Solicitarilor

permanent

135.Consiliere si asistenta tehnica de specialitate pentru
elaborarea dosarelor de plati pentru proiectele finantate prin
PNDR 2014-2020

Conform
Solicitarilor

permanent

136.Indrumarea producatorilor agricoli pentru desfasurarea
unor actiuni in mediul rural (inclusive completarea Fisei
Fermierului – FF3)

Conform
Solicitarilor

137.Verificarea respectării normelor tehnice de realizare şi
evidenţiere a producţiei agricole, a produselor rezultate prin
procesarea acestora, a normelor privind calitatea,
trasabilitatea, evidenţa şi conformitatea cu standardele
naţionale şi comunitare.

120 operatori/lună Lunar

138.Program de dezvoltare a raselor de suine romanesti
prin crestere in regim traditional Bazna si Mangalita

Conform solicitarilor anual

139.Program de sustinere a produsului usturoi Conform solicitarilor anual

140.Monitorizarea executării arăturilor de primăvară pe
suprafata ramasa de arat la 31.03.2021

Executarea arăturilor
de primăvară pe

întreaga suprafaţă

100% 31.03.2021

141.Monitorizarea executării lucrarilor de pregatire a
terenului în vederea înfiinţării culturilor de primavara

Realizarea suprafetei
propuse

100% 01.05.2021

142.Monitorizarea defrisarii suprafetelor ocupate cu
plantatii viticole şi pomicole

Centralizare suprafete - permanent

143.Monitorizarea înfiinţării de plantatii viticole şi
pomicole

Centralizare suprafete - permanent
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144.Identificarea si monitorizarea suprafetelor ocupate cu
legume

Centralizare suprafete - permanent

145.Monitorizarea executarii lucrarilor de fertilizare cu
ingrasaminte chimice si erbicidare la culturile infiintate in
toamna

Centralizare suprafete 100% 20 aprilie
2021

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

Centralizare suprafete 90% 5 mai 2021

147.Verificarea, centralizarea si transmiterea situaţiilor
AGR 2A  si AGR 2B

Centralizare suprafete
şi transmiterea

situaţiilor la MADR

- 15 iunie

15
decembrie

148.Monitorizarea actiunilor de recoltare in sectorul
cerealier, vitipomicol si legumicol.
Urmarirea recoltarii  culturilor insamantate in primavara
anului 2019

Centralizarea şi
transmiterea situaţiilor

la MADR

permanent

149.Urmarirea evolutiei preturilor la produsele agricole
practicate in targuri si oboare.

Centralizarea şi
transmiterea datelor la

MADR

Lunar

24.

Intarirea capacitatii administrative a
Inspectiei Nationale pentru Calitatea

Semintelor (I.N.C.S.)si retelei teritoriale
de control si certificare a semintelor si

materialului saditor

150.Actiunea 1:Dotarea ITCSMS cu echipamente
necesare,verificarea metrologica anuala, intocmirea
programului de verificare metrologica, etalonare si
intretinere
151.Actiunea 2: Instruirea personalului I.T.C.S.M.S. in
vederea utilizarii sistemului informational specific si
aplicarii reglementarilor armonizate cu legislatia U.E.,
modificari legislative.
152.Actiunea 3: Instruirea, testarea si eliberarea
certificatelor de atestare profesionala pentru reprezentantii
operatorilor  economici inregistrati

153.Actiunea 4: Elaborarea programului anual de
multiplicare a semintelor si materialului saditor pe baza
declaratiilor de multiplicare ale operatorilor economici,
efectuarea inspectiilor in camp a culturilor semincere si
emiterea documentelor conform normelor in vigoare.

Certificate garantie

14 instruiri

135 certificate de
atestare profesionala

6.200 ha / 2-7
controale in functie de

specie /
350 documente
inspectie camp

1.Realizat
prin:
verificarea
metrologica
a aparaturii
din dotare

2.Realizat
prin:

-5 instruiri
interne

3.Realizat
prin:
certificate de
atestare
operatori
economici
inregistrati =

Trim.I,
II, III, IV

Trim.I,
II,III, IV

Trim.I,
II,III, IV
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154.Actiunea 5: Controlul calitatii semintelor si
materialului saditor si emiterea documentelor oficiale si
informative, prin analize de laborator in conformitate cu
normele in vigoare.

155.Actiunea 6: Controlul calitatii semintelor destinate
importului.

156.Actiunea 7: Elaborarea programului de audit,
efectuarea auditului pentru procedurile de sistem si
operationale din cadrul laboratorului

157.Actiunea 8:Intarirea capacitatii ITCSMS de asigurare a
resurselor financ. neces. implement. legislatiei armonizate
(venituri extrabugetare realizate – in RON-).

850 documente
oficiale si informative

/ 3.300 determinari

-

6 audituri

546.000 lei venituri
extrabugetare realizate

116 persoane
4.Realizat
prin:verificare
a,aprobarea
declaratiilor de
multiplicare

=  5.050,51
ha/, din care:

*grau
=  3.484,52

ha;
*orz cu 2

rinduri si 6
rinduri

=     766,00
ha;

*triticale
=       57,00

ha;
*ovaz

=         5,00
ha;

*porumb
=      210,00

ha;
*plante
furajere

(lucerna,mazar
e,ridichii

furajere,lolium
)     =

385,00 ha;
*mustar

=      130,00
ha;

*arahide

Trim.
I, II,III

Trim.I,
II,III,IV

Trim.I,
II,III,IV

Trim.I,
II,III,IV

Trim.I,
II,III,IV
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=          2,00
ha;

*legume
=          3,50

ha;
*material de
inmultire si

plantare
fructifer  =

6,49 ha;
*stoloni
capsuni

=          1,00
ha.

5. Realizat: s-
au analizat 81
esantioane,res
pectiv 220
determinari
privind indicii
de puritate
fizica,
componenta
botanica, masa
a 1000 boabe,
germinatia,
starea sanitara,
umiditatea,
viabilitatea,
cold-test-ul,
pentru care au
fost eliberate
33 documente
oficiale de
calitate,48
buletine
informative,
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etichete
oficiale,etichet
e
furnizor,vignet
e pentru
verificarea
germinatiei
conform
legislatiei in
vigoare pana
la data de 30
iunie 2021;
6. Realizat
prin: notificari
si verificari la
operatorii
economici
importatori de
seminte
7. Realizat
prin:
-efectuarea a 6
audituri
interne pentru
proceduri
operationale
8. Realizat:
venituri
extrabugetare
de 204.851
RON
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Nr.
Crt. Direcţii de acţiune Măsuri şi acţiuni pentru realizarea obiectivelor

Indicatori
anuali

măsurabili
propuşi

Stadiul fizic de
realizare

Termen
de

finalizare

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR JUDEŢUL DOLJ
25. Expertiza sanitara veterinara a

alimentelor de origine animala si a
furajelor

159. Recoltari probe si monitorizari prin
inspectii si controale la unitati,analize de laborator

Permanent 3579
controale

31.12.2021

26. Supravegherea sanitara veterinara a
unitatilor care produc,depoziteaza si
comercializeazan produse medicinale de
uz veterinar

160. Monitorizari prin inspectii si controale
la unitati

Permanent 50% 31.12.2021

27. Supravegherea si controlul in domeniul
sigurantei alimentelor

161. Recoltari probe si monitorizari prin
inspectii si controale la unitati,analize de laborator

Permanent 243 probe
recoltate

31.12.2021

APIA Centrul Judetean Dolj
28. Finalizarea plăților finale aferente

Campaniei 2020
162.Autorizarea finală la plată pentru fermierii din
Campania 2020.
Actualizarea bazei de date LPIS pe baza rezultatelor
vizitelor pe teren, în vederea respectării regulamentelor și
pentru asigurarea unui control administrativ adecvat;

Toti fermierii
C2020
autorizati la
plată
BF actualizate

în LPIS

Implementat
01.01-30.06
2021

29. Derularea campaniei 2021 și asigurarea
depunerii în condiții bune a cererilor unice
de plată pe suprafață și îmbunătăţirea
procesului de preluare în a datelor în baza
de date a cererilor de plată pentru schemele
de sprijin
 gestionate de APIA – Centrul Judeţean
Dolj

163. Procesarea dosarelor privind ajutoarele
specifice comunitare, masuri de piata, bugetul national-non
IACS;

Acorduri de
motorina 2021:
1485;
Motorina
Trimestrul I
2021:  473
Vizare carnete
renta viageră:
1225 carnete;
Autorizare la
plată Păduri:
total 13
fermieri:

Implementat
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Deconturi
măsuri de
sprijin FEADR
- 20 fermieri

30. Finalizarea controlului pe teren –
inspecții, supracontrol, privind fermierii
care au solicitat sprijin financiar în
Campania 2019

164.Efectuare control pe teren_inspectii - supracontrol
conform esantioanelor primite  pentru fiecare masura
de sprijin in parte;

2 controale de
tip spring
aferente

Campaniei
2020

Campania 2021:
437 Anexe
17B; 68 de
fermieri –

esantion eco
conditionalitate

partial

OFICIUL JUDETEAN PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE  ( OJFIR) DOLJ

31. Prezentare măsuri active PNDR 2014-
2020

165.Întâlnire cu reprezentanții firmelor de consultanţă,
instituţiilor interesate  şi potenţiali beneficiari

100%

absorbţie de fonduri europene
= 1,85 milioane Euro

Decembrie
2021

32. Verificare şi actualizare sisteme
informatice şi panouri de prezentare

166.Monitorizarea şi mentenanţa panourilor de informare 100% Decembrie
2021

33. Creșterea gradului de informare în
mediul rural privind accesarea
fondurilor europene derulate prin
AFIR

167.Consultaţii, întâlniri, mass-media 100% Decembrie
2021

34. Instruirea personalului propriu privind
accesarea măsurilor cuprinse în PNDR
2014-2020

168.Participare la programe de instruire organizate de
AFIR

100% Decembrie
2021
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35. Dezvoltarea şi implementarea
acţiunilor de informare a publicului
ţintă

169.Campanii şi conferinţe de informare 100% Decembrie
2021

36. Desfășurarea de activități specifice
implementării măsurilor de accesare a
fondurilor europene derulate prin
AFIR

170.La sediul OJFIR Dolj şi deplăsari în teren pentru
verificare conform procedurii interne de lucru

100%

214 cereri de plată

Decembrie
2021

37. Diseminare informaţii măsuri active  171.Panouri de informare şi pliante tematice 100% Decembrie
2021

38. Diseminare informaţii măsuri active şi
prezentare activitate specifică

172.Participare şedinţe Colegiul Prefectural Dolj şi
prezentare raport de activitate

100% Decembrie
2021

3.  APE ŞI PĂDURI

DIRECŢIA SILVICĂ DOLJ
Nr. Crt. Directii de actiune Actiuni pentru realizarea obiectivelor Indicatori anuali

masurabili propusi
Stadiul fizic
de realizare

Termen de finalizare

39. Administrarea şi gospodărirea durabilă a
fondului forester al judeţului Dolj aflat
în proprietatea publică a statului,
precum şi asigurarea serviciilor silvice
pe bază de contract pentru o parte din
fondul forestier naţional, aflat în
proprietate privată ca efect al aplicării
legilor fondului funciar

173.Dezvoltarea durabilă a fondului
forestier al judeţului

Regenerarea pădurilor,
efectuarea lucrărilor de
îngrijire şi conducere a
pădurii, respectarea
posibilităţii de recoltare
a masei lemnoase

Lunar,
trimestrial,
semestrial,
anual

2021

174.Realizarea programului de
regenerarea pădurii

Program de împăduriri Semestrial,
anual

2021

175.Informarea personalului angajat şi
programarea sarcinilor pe subunităţi,
compartimente

Program pe subunităţi Lunar,
trimestrial,
semestrial,
anual

2021
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176.Dotarea cu maşini, utilaje, reabilitare
drumuri forestiere şi construcţii,
reconstrucţie ecologică

Program pe obiective şi
subunităţi

Semestrial,
anual

2021

GARDA FORESTIERĂ
Nr.
crt.

DIRECȚII DE ACȚIUNE                  Acțiuni Indicatori anuali
măsurabili propuși

Stadiul fizic
de realizare

Termen de finalizare

40. Eficientizarea actului de control privind
respectarea regimului de utilizare a
resurselor pădurii

177.Controale periodice ocoale silvice 5 3 31.12.2021

178.Controale tematice ocoale silvice 2 31.12.2021

179.Controlul circulației materialului
lemnos si al instalațiilor de debitat

6 31.12.2021

180.Verificare acte de punere în valoare a
masei lemnoase

30 17 31.12.2018

181.Recepția lucrărilor de investiții din
fondul forestier national, executate cu
fonduri publice

3 2 31.12.2018

41. Utilizarea durabilă a resurselor
cinegetice

182.Controlul respectării regimului
cinegetic

8 31.12.2021

183.Acțiuni privind supravegherea
populării la fondurile de vânătoare

15 31.12.2021

184.Evaluare efective vânat 8 31.12.2021

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE - FILIALA TERITORIALĂ DUNĂRE - JIU

42. Continuarea programelor de dezvoltare a
sistemelor de irigaţii prin reabilitarea şi
modernizarea sistemelor de îmbunătăţiri
funciare existente

185. reabilitarea infrastructurii principale
de irigaţii din amenajările de irigaţii
aflate în administrarea ANIF - Filiala
Teritorială Dolj;

amenajări cuprinse în Anexa
nr. 1 la Programul Naţional
de Reabilitare a
Infractructurii Principale de
Irigaţii din România, aprobat

Irigaţii:Suprafaţa brută
= 311.604 ha;
Suprafaţa netă  =
296.960 ha, din care: de
utililate publică =
137.680 ha;
de neutilitate publică =
159.329 ha

Desecare:Suprafaţa

31.12.2021
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prin Hotărârea Guvernului nr.
793/2016 (PNI);

186. reabilitarea staţiilor de pompare din
amenajările de irigaţii declarate de
utilitate publică, în vederea reducerii
consumurilor energetice şi creşterii
randamentelor hidraulice

187. Combaterea eroziunea solului:
 Suprafaţa amenajată brută = 44.702
ha;

Suprafaţa amenajată netă =
43.360 ha

brută = 142.532 ha;
Suprafaţa netă =
124.467 ha, din care:
II.1. Desecare
gravitaţional: Suprafaţă
brută = 81.157 ha;
Suprafaţă netă =
71.339ha;
II.2. Desecare cu
pompare: Suprafaţă
brută = 61.375 ha;
Suprafaţă netă =
53.128ha;

4.  BUGET

Nr. Crt. Directii de actiune Actiuni pentru realizarea obiectivelor Indicatori anuali
masurabili propusi

Stadiul fizic
de realizare

Termen de
finalizare

Consiliul Judeţean Dolj
43. Creşterea calităţii finanţelor

publice
190.Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli – buget
propriu şi unităţi subordonate

1 buget propriu +
bugete unitati
subordonate

100% Trimestrul I
2021

191.Elaborarea raportărilor statistice privind investitiile proprii 1 raportare proprie 25% Trimestrial
192.Elaborarea bilanţului privind activitatea financiar –
contabilă

1 bilant 100% Trimestrul I
2021

193.Elaborarea programului anual de achiziţii publice prin
prioritizarea investiţiilor şi corelarea investiţiilor finanţate din
fonduri proprii cu cele finanţate din fonduri europene

 1 program 100%
Trimestrul I

2021

194.Elaborarea contractelor economice pentru produse, Conform Programului Permanent
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servicii şi lucrări finanţate din fonduri proprii şi din fonduri
europene

anual de achizitii
publice

195.Acordarea de finanţări nerambursabile ONG-urilor care au
depus proiecte conform Legii 350/2005

Consultări ONG 30% 31.12.2021

5. CULTURĂ

Nr. Crt. Directii de actiune Actiuni pentru realizarea obiectivelor Indicatori anuali
masurabili propusi

Stadiul fizic de
realizare

Termen de
finalizare

Direcția Județeană Pentru Cultură Dolj

44.
Protejarea monumentelor istorice,
patrimoniuluiarheologic și bunurilor
culturale mobile

196. Monitorizarea activității de conservare, restaurare,
consolidare

permanent 2021

197. Controlul lucrărilor de execuție la intervențiile
asupra monumentelor istorice

permanent 2021

Consiliul Judeţean Dolj

45. Dezvoltarea economiei culturale prin
asigurarea unui cadru juridic, economic
şi financiar-fiscal eficient, eficace şi
stimulativ care să răspundă nevoilor
specifice ale creatorilor (artişti
independenţi şi liber profesionişti),
producătorilor şi mediatorilor (instituţii
publice de cultură, organizaţii
neguvernamentale şi IMM-uri creative)
şi ale consumatorilor/ publicului.

198.Organizarea acțiunilor culturale cu reprezentativitate
națională și internațională, cu respectarea măsurilor de
prevenție impuse privind SARS-CoV-2
Târgul de Turism al României (ROMEXPO)
4. Noaptea Internațională a Muzeelor.

30 iunie 2021

19 februarie 2021

1.număr vizitatori,
2. creșterea
potențialului
turistic cultural
din zona Olteniei..
 3. Promovarea
publică a
activităților
culturale derulate
de Muzeul
Olteniei

Muzeul
Olteniei

199.Organizarea acțiunilor culturale – expoziții temporare,
activități culturale specific misiunii instituției:
„Craiova pe șevalet. În memoriam Gheorghe Ciuchete”, la
sediul Muzeului Olteniei, Craiova, expoziție temporară;
„Gusturi, Vicii și Capricii”, la sediul Muzeului Olteniei,
Craiova, expoziție temporară;
„Salutări din ...” – expoziție temporară organizată  la sediul
Muzeului Olteniei, Craiova;
„Cămașa cu altiță din patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova –
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mărturie istorică și marcă identitară” – expoziție temporară de
marcă ce susține demersul Ministerului Culturii de promovare
a Dosarului cămeșii cu altiță la UNESCO;
„ 1 IUNIE – Ziua Porților Deschise„ – acțiune de accesibilizare
a patrimoniului cultural deținut/ gestionat/valorificat de Muzeul
Olteniei
„Identitatea românească – portul popular din Maramureș,
Oltenia și Bucovina  ...” demers cultural realizat în cooperare
cu 3 muzee naționale: Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul
Județean de etnografie și Artă Populară Mureș- expoziție
temporară expusă la Suceava;
„ Tudor Vladimirescu și posteritatea Revoluției de la 1821”
expoziție temporară organizată de Muzeul Olteniei în
cooperare cu Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu,
Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Gorj și Serviciul
Județean al Arhivelor Naționale Mehedinți;
„Craiova se îmbracă în ie ...” acțiune culturală complexă cu
reprezentativitate la nivel regional realizată în parteneriat cu
Ansamblul Folcloric Maria Tănase și Primăria Municipiului
Craiova, ce a constat într-o expoziție de costum în aer liber
(Parcul Romanescu), promovarea Cămășii cu altiță, Fotografie
veche;
„Ziua Internațională a Biodiversității” – fotoexpoziție la sediul
Muzeului Olteniei- Secția de Științele Naturii;
- „Luna Pădurii ” - fotoexpoziție la sediul Muzeului Olteniei-
Secția de Științele Naturii;

46. Protejarea patrimoniului cultural
naţional, a celui aparţinând culturii
minorităţilor naţionale, precum şi a
patrimoniului imaterial, prin programe şi
măsuri specifice privind
evaluarea, restaurarea şi conservarea,
respectiv punerea lor în valoare şi
reinserţia în viaţa comunităţii, prin
dezvoltarea de proiecte integrate şi de
reţele de cooperare.

200.-Operațiuni de restaurare şi conservare a pieselor din
colecţiile proprii, precum și  din patrimoniul Culelor
„Izvoranu-Geblescu” și “Cernătești”, în scopul reintroducerii
lor în circuitul expozițional;

Toate obiectele de
patrimoniu deținute de
Culele„Izvoranu-Geblescu”
și “Cernătești”

  În curs de
realizare

Muzeul
Olteniei

201.-Evaluarea şi expertizarea pieselor, întocmirea de fişe
analitice; Operaţiuni de clasare a patrimoniului cultural din
colecţiile Muzeului Olteniei.

Permanent Permanent Muzeul
Olteniei
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47. Dezvoltarea unor politici comune
între cultură şi educaţie atât în ceea
ce priveşte educarea publicului tânăr
pentru consumul cultural şi
dezvoltarea abilităţilor sale creative,
cât şi în ceea ce priveşte educaţia
artistică specializată, precum şi
pentru formarea profesională
continuă şi reconversia profesională

202.Muzeul Olteniei Craiova
203.Implementarea, la nivelul a 14 unități de învățământ
din județul Dolj (medii rurale paupere), a proiectului
cultural-educativ Caravana Muzeal
204.-Ateliere in cadrul Sectiei de Etnografie
205.-Amenajare expoziţie de bază – Secţia Istorie
Arheologie, parter şi etaj – Actualizare documentaţie
tehnico – economică
206.-Amenajare expoziţie de bază – Secţia Istorie
Arheologie, parter şi etaj – Execuţie
207.-Organizarea şi desfăşurarea activităţilor din
contractele de parteneriat încheiate cu instituţiile de
învăţământ. - Încheierea de contracte, realizare de
expoziţii, manifestări culturale, proiecte comune

Nr. manifestări,
evenimente,

11 parteneriate
operationale, 15 ateliere
creative propuse

       0% 2021
Muzeul
Olteniei

48. Valorificarea creației artiștilor
români contemporani și a
patrimoniului propriu

220.Organizarea de expoziții și manifestări Nr. manifestări,
evenimente,

       0% Muzeul de
Artă
Craiova

49. Dezvoltarea, renovarea şi înzestrarea
corespunzătoare a infrastructurilor
culturale în acord cu nevoile
culturale actuale, sprijinirea
înfiinţării de noi muzee şi spaţii
expoziţionale

221.Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman:
222.Tipărirea de cărţi, cataloage, studii, materiale cu
specific profesional
223.Realizarea de materiale informative şi de promovare
specifice fiecărei activităţi

Nr. manifestări,
evenimente,

       0% Biblioteca
Judeteana
Alexandru si
Aristia
Aman

50. Monitorizarea activităţii de
conservare, restaurare, consolidare,
intervenţii la construcţii monument
istoric;

224.Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul Craioviţa
Nouă
225.-Centrul internaţional Brâncuşi - Centru Turistic
Interactiv
226.-Restaurarea, consolidarea și promovarea
Monumentului istoric ”Cula Cernăteștilor”
227.-Restaurarea, consolidarea și promovarea
Monumentului istoric ”Cula Izvoranu Geblescu”
228.-Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa
Dianu din localitatea Craiova, jud. Dolj, prin crearea unui
Muzeu Interactiv al Cărții și Exilului Românesc și
introducerea acestuia în circuitul turistic

0% 2021
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6   DEZVOLTARE ŞI ADMINISTRAŢIE

Nr. Crt. Directii de actiune Actiuni pentru realizarea obiectivelor Indicatori anuali
masurabili propusi

Stadiul fizic de
realizare

Termen de
finalizare

Consiliul Judeţean Dolj
51. Realizarea unei strategii de dezvoltare

regionala armonizata cu Strategia
nationala care sa asigure inlaturarea
decalajelor existente

229.Lucrări de infrastructură –retele utilitati interioare
HIGH - TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA -24 ha

procente 2021

230.Sprijinirea companiilor amplasate în High-Tech
Industry Park Craiova în relaţiile cu autorităţile publice

procente 2021

52. Realizarea Planului de investitii
conform bugetului de venituri si
cheltuieli aprobat  pentru Parc-Turism
SA

procente 2021

53. Investiţii pentru dezvoltarea/
modernizarea instituţiilor publice

231.-Catedrala Sfantul Ioan Botezatorul Craiovita
Noua
232.-Centrul International Brancusi – Centru Turistic
Interactiv
233.-Restaurarea, Consolidarea si Promovarea
Monumentului istoric „Cula Cernatestilor”

i. Restaurarea, Consolidarea si
Promovarea Monumentului
istoric „Cula Izvoranu-
Geblescu”

234.-Valorificarea durabila a monumentului istoric
Casa Dianu din localitatea Craiova, jud. Dolj, prin
crearea unui Muzeu Interactiv al cartii si Exilului
Romanesc si Introducerea acestuia in circuitul turistic
235.-Restaurarea si dotarea Casei Memoriale „Elena
Farago”
236.-Modernizare și extindere Spitalul de
Pneumofiziologie Leamna
237.Modernizarea, extinderea şi dotarea cu aparatură
şi echipamente medicale a Spitalului Orăşenesc

procente
2021
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"Aşezămintele Brâncoveneşti" Dăbuleni

54. Integrarea socială a copiilor si tinerilor
cu dizabilităţi sau proveniţi de la
centre de plasament;

238.Acţiuni de punere în legalitate pe linie de stare civilă
şi pe linie de evidenţă a persoanelor pentru persoanele
asistate, în colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Dolj

procente
2021

55. Prevenirea şi combaterea crimei
organizate

239.Colaborarea cu structurile Ministerului Afacerilor
Interne în vederea înregistrării în starea civilă a
persoanelor fără act de naştere și punerii în legalitate cu
acte de identitate a persoanelor cu vârsta între 14 şi 18 ani
şi a persoanelor majore

procente
2021

56. Continuarea reformei în administraţia
publică prin descentralizarea
serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor

240.Reorganizarea activităţii de evidenţă a persoanelor
prin:

-consiliere şi sprijin acordate

autorităţilor locale pentru îndeplinirea condiţiilor specifice
în vederea începerii activităţii la  serviciile publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor  nou
înfiinţate;

-soluţionarea cererilor de eliberare a actelor de identitate
primite la ghişeul instituţiei depuse de cetăţeni aflaţi în
situaţii deosebite;

-utilizarea laboratorului
mobil de preluat imagini pentru a asigura accesului la
obţinerea actului de identitate pentru persoanele vârstnice,
nedeplasabile sau instituţionalizate care domiciliază în
localităţi în care nu funcţionează  servicii publice
comunitare de evidenţă a persoanelor;

procente
2021

57. Profesionalizarea actului public 241.- instruirea şi perfecţionarea continuă a angajaţilor
oficiilor de stare civilă/serviciilor publice comunitare
locale de evidenţă a persoanelor, în vederea creşterii
performanţelor profesionale pe linie stare civilă şi de
evidenţă a persoanelor;

 Nr. instruiri % 31.12.2021

Instituţia Prefectului Judeţul Dolj
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58. Asigurarea legalităţii actelor emise
sau adoptate de autorităţile
administraţiei publice locale la
termen, respectând procedurile legale
şi îmbunătăţind continuu pregătirea
profesională a angajaţilor

242.Realizarea controlului legalităţii actelor emise sau
adoptate de autorităţile administraţiei publice locale;
243.Asigurarea reprezentării intereselor instituţiei în cauzele
aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
244.Perfecţionarea şi specializarea permanentă a angajaţior
în raport cu ultimele modificări legislative intervenite.

numărul acţiunilor de
verificare
efectuate, raportat la
numărul actelor
administrative
transmise la instituţia
prefectului
numărul acţiunilor de
îndrumare a
autorităţilor publice
locale, organizate
pentru cunoaşterea
normelor legale in
vigoare

50% 2021

59. Asigurarea bunei organizări si
desfăşurări a alegerilor

245.Organizarea alegerilor în conformitate cu  programul
calendaristic aprobat, precum şi realizarea informărilor către
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi către Autoritatea
Electorală Permanentă.

numărul
evenimentelor
organizate
pentru cunoaşterea
normelor legate în
domeniu
numărul acţiunilor de
instruire şi
îndrumare

50% 2021

60. Îmbunătăţirea serviciilor cu impact
direct asupra cetăţenilor

246.Asigurarea unei bune informări a mediului social;
247.Asigurarea liberului acces la informaţie a cetăţeanului şi
a societăţii civile în general;
248.- Rezolvarea problemelor cetăţenilor prin aplicarea şi
respectarea procedurilor operaţionale privind organizarea
audienţelor

- nr. audienţe
- nr.  cereri/petiţii
formulate în cadrul
audienţelor

50% 2021

61. Conducerea eficientă a activităţii
serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe
ale administraţiei publice centrale
organizate la nivelul judeţului

249.Monitorizarea activităţii desfăşurate de serviciile publice
deconcentrate;
250.Întărirea rolului Colegiului Prefectural şi a
mecanismului de monitorizare a serviciilor publice
deconcentrate.

-numărul analizelor
efectuate cu privire la
activitatea serviciilor
publice deconcentrate
- număr.hotărâri ale
Colegiului Prefectural

50% 2021
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62. Asigurarea cadrului instituţional
pentru respectarea de către autorităţile
administraţiei publice locale a unui
just echilibru între interesul general şi
interesele locale

251.Organizarea de întâlniri pentru informarea autorităţilor
administraţiei publice locale cu privire la necesitatea
armonizării intereselor locale din perspectiva interesului
naţional.
252.Organizarea de verificări tematice referitoare la
declararea intereselor personale şi actualizarea acestora,
conform legii de către aleşii locali (primari, viceprimari,
consilieri judeţeni, consilieri locali, etc.).

- numărul acţiunilor
de verificare efectuate
cu privire la măsurile
întreprinse de primari
sau de preşedinţii
consiliilor judeţene în
calitatea lor de
reprezentanţi ai
statului

- numărul acţiunilor
de îndrumare a

autorităţilor
administraţiei publice

locale organizate
pentru cunoaşterea
normelor legale în

domeniu

50% 2021

Direcţia judeţeană de statistică Dolj

63. Asigurarea informaţiilor statistice
oficiale corespunzător nevoilor
naţionale şi Sistemului Statistic
Naţional în convergenţă cu Programul
Statistic European

259.Colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor
pentru cercetările statistice conform graficului cercetărilor
statistice anuale şi infraanuale, în următoarele domenii:

- agricultură, silvicultură, mediu;
- industrie, investiţii, construcţii;
- comerţ interior şi exterior;
- turism, transporturi;
- cercetare-dezvoltare, inovare;
- demografie, piaţa muncii;
- nivel de trai, calitatea vieţii;
- educaţie, cultură;
-  sănătate s.a.
   Anexa 1- Graficul cercetărilor statistice

· cercetări statistice care au ca surse de finanţare
bugetul de stat;

cercetări statistice finanţate din fonduri externe.

Conform cercetărilor
statistice prevăzute în
Graficul cercetărilor
statistice infraanuale
2021 şi anuale 2020

Realizare
conform

termenelor
stricte

prevăzute în
Graficul

cercetărilor
statistice

infraanuale
2021 şi anuale

2020

Conform
termenelor
stricte
prevăzute
în Graficul
cercetărilo
r statistice
infraanuale
2018 şi
anuale
2020

64. Standardizarea şi armonizarea cu
normele europene a producţiei
statistice şi metadatelor prin
extinderea utilizării surselor
administrative de date în toate
domeniile statistice

65.
Creşterea gradului de satisfacere a
necesităţilor tuturor utilizatorilor de
statistici oficiale
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Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj

66.

Dezvoltarea unei relaţii de parteneriat
între administraţia fiscală şi

contribuabili

260.Creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor
Strategia sectorială privind serviciile oferite contribuabililor
defineşte următoarele obiective pe termen mediu:
Orientarea spre servicii la distanţă;
Extinderea comunicării în relaţia cu contribuabilii;
Îmbunătăţirea activităţilor interne ale structurilor care asigură
asistenţa şi îndrumarea contribuabililor.
atenţie deosebită va fi acordată dezvoltării Call-center-ului
ANAF prin creşterea numărului de posturi şi crearea unor
servicii de sprijin pentru operatorii telefonici implicaţi în
această activitate. Vor fi înfiinţate centre regionale în
vederea creşterii operativităţii în oferirea informaţiilor
solicitate.
Vor fi organizate ghişee unice în scopul simplificării
accesului la serviciile de administrare fiscală şi reducerea
timpului alocat de contribuabili în vederea îndeplinirii
obligaţiilor fiscale.
Se va urmări îmbunătăţirea informării contribuabililor cu
privire la drepturile şi obligaţiile lor în relaţia cu
administraţia fiscală. Se vor elabora şi actualiza ghiduri,
materiale informative care sa vină în sprijinul
contribuabililor.
solicitate de contribuabili, în maxim 30 de zile de la
înregistrare.

Permanent

7.  EDUCAŢIE

Nr. Crt. Directii de actiune Actiuni pentru realizarea obiectivelor Indicatori anuali
masurabili propusi

Stadiul fizic
de realizare

Termen de
finalizare

Consiliul Judeţean Dolj
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67. Asigurarea politicilor de echitate socială

Investiţii în infrastuctura educaţională şi
în mijloacele de învăţare, finalizarea
investitiilor incepute

261.-Acordarea de produse lactate, de panificaţie si  fructe
pentru elevii din cladele I-VIII din învăţământul de stat şi
privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat
şi private cu program normal de 4 ore, conform OUG 96/2002
cu modificările şi completările ulterioare

permanent

262.- Extinderea reţelei de distribuţie a apei calde menajere
pentru Corpul Administrativ şi amenajare spaţiu cabina duş -
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Sf. Vasile" Craiova

200 mii lei 0% 2021

263.Scoala Speciala Sf.Mina Reabilitarea şi modernizarea
clădirilor publice

209 mii lei 0% 2021

264.Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova-
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului

221 mii lei 0% 2021

265."Creşterea gradului de utilizare a internetului în activitatea
educaţională a instituţiilor de învăţământ special din judeţul
Dolj"

761 mii lei
0% 2021

266."Consolidarea capacităţii instituţiilor publice de
învăţământ special din judeţul Dolj în vederea gestionării
situaţiei de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2"

2,857 mii lei 0% 2021

Nr.
crt.

Direcţii de acţiune Acţiuni pentru realizarea obiectivelor Indicatori anuali
măsurabili propuşi

Stadiul fizic
de realizare

Termen de
finalizare

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
68.

Educația timpurie-acces pentru toți
copiii în creșe și grădinițe

267.Cuprinderea copiilor în creșe și în învățământul preșcolar;
268.-Extinderea rețelei de creșe astfel încât să fie cuprinși toți
copiii de vârstă între 0-3 ani;
269.Creșterea condițiilor de integrare a copiilor în creșe și în
învățământul preșcolar
270.- Asigurarea finanțării per elev în învățământul
antepreșcolar, începând cu anul școlar 2021-2022

Numărul copiilor
care frecventează
creșele
Numărul creșelor

-La nivelul
județului
funcționează 9
creșe
-Au fost aprobate
340 de locuri
pentru
antepreșcolari,
fiind ocupate în
procent de 100%

Permanent

271.-Realizarea standardelor de asigurare a calității educației
timpurii: spațiul educațional, dotările, activitatea

Servicii
educaționale de

Permanent
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psihopedagogică,  hrana copiilor, consilierea, serviciile
medicale

calitate pentru
toți elevii

272.-Cuprinderea copiilor în grădinițe atât cele cu program
normal cât și cele cu program prelungit;
273.-Extinderea rețelei de grădinițe și creșterea numărului de
clase prin diminuarea numărului de preșcolari de la fiecare
grupă,  astfel încât să fie cuprinși toți copiii de vârstă de 3,4,5
ani ( cu respectarea normelor în vigoare pentru combaterea
SARS CoV 2);
274.-Asigurarea finanțării per elev în învățământul preșcolar,
începând cu anul școlar 2021-2022

Cuprinderea
tuturor copiilor în
învățământul
preșcolar

La nivelul
județului
funcționează 218
structuri -
grădinițe cu
program normal,
având 495 de
grupe cu 9033
preșcolari și.cu
program
prelungit: 21 cu
personalitate
juridică și 15
structuri având
229 cu 5889
preșcolari
Locurile aprobate
pentru preșcolari
fiind ocupate în
procent de 100%,
fiind respectate
normele în
vigoare pentru
combaterea SARS
CoV 2

Permanent

275.-Încadrarea cu personal didactic calificat
276.-Dezvoltarea unor programe pentru depistarea copiilor
aflați în risc de abandon școlar
277.-Implementarea unor programe care să asigure condiții de
dezvoltare și formare a tuturor copiilor.
278.-Încadrarea, în majoritatea grădinițelor, cu mediatori
școlari
279.-Campanii educative în vederea eliminării oricăror forme
de discriminare

-Număr de cadre
didactice
calificate
-Număr de copii
care frecventează
grădinițele
-Creșterea
numărului de
copii în grădinițe

70% din copii
frecventează

Permanent
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prin Programul
guvernamental
”Fiecare copil în
grădiniță”
-Număr copii,
părinți, cadre
didactice
implicate în
programe și
campanii
educative

grădinițele

69. -Valorificarea evaluărilor naționale și
a evaluărilor curente în vederea
realizării intervențiilor remediale
pentru asigurarea progresului școlar,
cu accent pe egalizarea de șanse
pentru toți elevii și a creșterii
serviciilor oferite
Creșterea accesului și participării la
educație pentru toți copii și elevii
indiferent de mediul de rezidență
-Scăderea ratei de părăsire
timpurie a școlii până la
nivelul mediu înregistrat în
UE și a ratei analfabetismului
la copiii de până la 15 ani
conform cifrelor furnizate de
testele PISA
-Implementarea unor proiecte
cu scopul  reducereii părăsirii
timpurii a școlii prin măsuri
de prevenire și de asigurare a
șanselor egale pentru elevii
din județul Dolj

280.-Numărul elevilor participanți la  simulări
281.Numărul elevilor participanți la  Examenul de Evaluare
Națională și BAC pentru absolvenții clasei a VIII-a, respectiv
absolvenții de clasa a XII-a și a XIII-a, sesiunea iunie –iulie
2021
282.Numărul elevilor participanți la  Evaluarea Națională la
clasele II,IV, VI, 2021
283.-Rezultate obținute
284.Situații statistice
285.-Bază de date SIIIR

Rata de
participare la
examenul de
Evaluare
Națională a fost
de 90,00%: 3327
de candidați
prezenți (dintr-un
total de 3695 de
absolvenți
înscriși). Nu au
fost elevi
eliminați din
cauza unor
tentative de
fraudă.
În județul Dolj
rata de
promovare, în
prima sesiune a
examenului
național de
Bacalaureat 2021
(absolvenți din
promoția curentă
și din promoțiile

-Valorificarea
evaluărilor
naționale și a
evaluărilor
curente în
vederea realizării
intervențiilor
remediale pentru
asigurarea
progresului
școlar, cu accent
pe egalizarea de
șanse pentru toți
elevii și a
creșterii
serviciilor oferite

-Numărul
elevilor
participanți
la  simulări
- Numărul
elevilor
participanți
la
Examenul
de
Evaluare
Națională
și BAC
pentru
absolvenții
clasei a
VIII-a,
respectiv
absolvenții
de clasa a
XII-a și a
XIII-a,
sesiunea
iunie –iulie
2021
- Numărul
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Accesul la servicii de consiliere și
orientare, inclusiv logopedie
Diminuarea abandonului şcolar din
învăţământul obligatoriu prin
aplicarea coerentă de programe
sociale tip „Laptele și cornul”, burse
sociale, „Bani de liceu”, organizarea
de programe „Școala după şcoală”,
Programul „O masă caldă pentru
elevi”, „Euro 200”
-Adecvarea documentelor de
planificare / proiectare a activităţilor
de inspecţie şcolară la funcţiile şi
obiectivele stabilite prin regulamentul
specific, în concordanță cu politicile
naționale privind educația
-Valorificarea activității de inspecţie
prin acţiuni de îmbunătăţire (corective
şi preventive)
Consilierea şcolilor în elaborarea
ofertei educaţionale şi promovarea
acesteia în rândul elevilor, pe
principii realiste, cu asigurarea unei
informări corecte asupra
oportunităţilor ce decurg din
parcurgerea unui traseu şcolar
Orientarea şi sprijinirea elevilor de
clasa a VIII-a aparţinând minorităţilor
naţionale și elevilor cu CES pentru
ocuparea locurilor speciale la
admiterea în licee, școala profesională
și învățământul dual.
Implementarea unor programe şi
proiecte în domeniile noilor educaţii
(educaţie pentru sănătate, educaţie
civică, educaţie antreprenorială şi

anterioare),
înregistrată după
soluționarea
contestațiilor, a
fost de 66,75 %
(în creștere cu
2,54 %,
comparativ cu
afișarea
rezultatelor
inițiale - 64,21 %,
(64,30 % - 2020).

elevilor
participanți
la
Evaluarea
Națională
la clasele
II,IV, VI,
2021
-Rezultate
obținute
- Situații
statistice
-Bază de
date SIIIR

286.Includerea tuturor copiilor și elevilor în toate formele de
învățământ

-În învățământul
primar sunt
înscriși 26499
elevi în
învățământul de
masă iar în
învățământul
special 164
-Școli
gimnaziale(PJ) -
120 și 41
arondate cu un
efectiv de 20002,
iar în
învățământul
special 188
-Licee și colegii –
42 cu un nr de
20228
(învățământ de
masă) și 107
(învățământ

Creșterea
accesului și
participării la
educație pentru
toți copii și elevii
indiferent de
mediul de
rezidență

Includerea
tuturor
copiilor și
elevilor în
toate
formele de
învățământ
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tehnologică, prin sport etc.), în
colaborare cu ONG-uri, instituţii şi
autorităţi locale, judeţene şi naţionale

special)
-Școli
profesionale- 3
cu 2676 elevi în
învățământul de
masă și 93 în
învățământul
special
-Școli postliceale
-12 cu un efectiv
de 5898 elevi în
învățământul de
masă și 30 în
învățământul
special

287.-Existența programelor ,,Afterschool” „A doua șansă”  și
creșterea serviciilor oferite

Derularea
Programului
,,Școală după
școală” în 33
unități școlare
Au fost
implicați un
număr de 1759 de
elevi, dintre care
10 elevi cu CES

-Existența
programelor
,,Afterschool”
„A doua
șansă” și
creșterea
serviciilor
oferite

288.-Chestionare aplicate
289.-Diseminarea activităților
290.-Rapoarte
291.-Dezvoltarea de competente cheie

Proiectul
„Învățământ
de

calitate pentru
viitorul

copiilor noștri
în județul
Dolj”
Au fost implicați
200 de copii de
vârstă preșcolară

Chestionare
aplicate
Diseminarea
activităților
-Rapoarte
Dezvoltarea
de
competente
cheie
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cu risc de
părăsire timpurie
a sistemului
educational
Proiectul “Hai la
scoala! Proiect
pentru prevenirea
abandonului
scolar al copiilor
din grupuri
defavorizate”
Proiectul și
activitățile
sale

au fost
destinate unui

grup țintă
format din:

- 30 de copii
de vârstă

ante -
preșcolară;

- 73 de copii
de vârtsă
preșcolară;

- 138 de elevi
din ciclul
primar;

- 299 de elevi
din ciclul
gimnazial;

- 30 de elevi
înscriși la
școala
profesională;

- 75 de
persoane
înscrise la
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programul “A
doua șansă”;

- 310 parinți ai
copiilor și
elevilor în cadrul
proiectului

Proiectul
“SuperScoala –
vrem, putem,
reusim!” Au
participat:

25 de copii de
vârstă ante-
preșcolară;

- 190 de copii
de vârtsă
preșcolară;

- 240 de elevi
din ciclul
primar;

- 230 de elevi din
ciclul gimnazial

292.-Număr elevi, părinți care accesează acest tip de servicii

Număr elevi
consiliați
individual:
-preșcolari-608
-primar-940
-gimnazial-1098
-liceal-2437
Număr părinți
consiliați-1728
Consiliere de
grup:
- preșcolari-1719
-primar-4080
-gimnazial-5907
-liceal-10817

Accesul la
servicii de
consiliere și
orientare,
inclusiv
logopedie

-Număr
elevi,
părinți care
accesează
acest tip de
servicii
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-părinți-3554

293.-Date statistice referitoare la elevii care beneficiază de
programele de tip social

Scăderea
graduală a
abandonului prin
aplicarea unor
metode și
procedee utile

Diminuarea
abandonului
şcolar din
învăţământul
obligatoriu prin
aplicarea
coerentă de
programe sociale
tip „Laptele și
cornul”, burse
sociale, „Bani de
liceu”,
organizarea de
programe „Școala
după şcoală”,
Programul „O
masă caldă
pentru elevi”,
„Euro 200”

-Date
statistice
referitoare
la elevii
care
beneficiază
de
programele
de tip
social

294.Rapoarte
295.Grafice
296.Situații statistice

100%

Adecvarea
documentelor de
planificare
/proiectare a
activităţilor de
inspecţie şcolară
la funcţiile şi
obiectivele
stabilite prin
regulamentul
specific, în
concordanță cu
politicile
naționale privind
educația
-Valorificarea
activității de

Rapoarte
Grafice
Situații
statistice
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inspecţie prin
acţiuni de
îmbunătăţire
(corective şi
preventive

297.Realizarea ofertelor educaționale
298.Procesele verbale de la ședințe de informare  a părinților
cu privire la oferta educațională Existența pe site-

ul unităților
școlare a
ofertelor
educaționale

Consilierea
şcolilor în
elaborarea ofertei
educaţionale şi
promovarea
acesteia în rândul
elevilor, pe
principii realiste,
cu asigurarea
unei informări
corecte asupra
oportunităţilor ce
decurg din
parcurgerea unui
traseu şcolar

Realizarea
ofertelor
educaționale
Procesele
verbale de
la ședințe de
informare  a
părinților cu
privire la
oferta
educațională

299.Repartizarea elevilor Opțiunile
părinților și
elevilor

Orientarea şi
sprijinirea
elevilor de clasa a
VIII-a aparţinând
minorităţilor
naţionale și
elevilor cu CES
pentru ocuparea
locurilor speciale
la admiterea în
licee, școala
profesională și
învățământul
dual.

Repartizare
a elevilor

300.-Proiecte realizate
301.-Număr elevi, cadre didactice implicate În funcție de

Implementarea
unor programe şi
proiecte în
domeniile noilor

-Proiecte
realizate
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302.-Rezultate obținute termenele
stabilite

educaţii (educaţie
pentru sănătate,
educaţie civică,
educaţie
antreprenorială şi
tehnologică, prin
sport etc.), în
colaborare cu
ONG-uri,
instituţii şi
autorităţi locale,
judeţene şi
naţionale

-Număr
elevi, cadre
didactice
implicate
-Rezultate
obținute

70.

Cariera didactică-profesioniști în
educație

303.Informarea, formarea, consilierea şi monitorizarea
cadrelor didactice privind aplicarea curriculum-ului şcolar în
scopul adaptării demersurilor didactice de predare-învăţare-
evaluare

Activități de
formare
Planificări
calendaristice
Portofolii

Pe parcursul
anului școlar Conform

planificăril
or

304.Formarea cadrelor didactice prin programe de
perfecționare/ formare continuă: prioritare ale ME, din oferta
CCD Dolj și a altor furnizori de programe de formare; centrate
pe formarea deprinderilor şi competenţelor necesare
dezvoltării personale, intelectuale şi profesionale din
perspectiva învăţării, pe tot parcursul vieţii.

Formarea
cadrelor didactice
în acord cu aria
curriculară și cu
nevoile celui care
învață
Creșterea
gradului de
pregătire practică
și diversificarea
contextelor de
formare-DPPD,
master didactic
etc.

Oferta de
perfecționare a
ME, CCD Dolj
sau a altor
instituții abilitate
În acest sens
Guvernul
României a emis
HG privind
domeniile și
programele de
studii universitare
de master și
numărul maxim
de studenți ce pot
fi școlarizați
începând cu anul
școlar următor

Peranent
/în funcție

de
necesități

În fiecare
an școlar

305.Participarea cadrelor didactice şi didactice auxiliare la
programe de formare (de iniţiere, calificare, recalificare,

Număr personal
didactic format

Oferta de
perfecționare a

Permanent
/în funcție
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perfecţionare, specializare) adaptate, specificului local, în
concordanță cu cerințele Programului România Profesională

ME, CCD Dolj
sau a altor
instituții abilitate

de
necesități

306.Formarea prin programe de tip conversie/reconversie. Număr personal
didactic format

307.Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul
circulaţiei informaţiei în teritoriu în sensul aplicării corecte a
prevederilor şi procedurilor de încadrare cu personal şi de
mobilitate a personalului didactic

Existența
procedurilor
operaționale

În funcție de
necesitățile
unității de
învățământ

Permanent

308.Organizarea şi desfăşurarea în conformitate cu legislaţia
în vigoare a concursurilor de titularizare şi suplinire calificată/
necalificată de la nivelul unităţilor de învăţământ

Susținerea
examenului de
titularizare,
definitivat dar și
a altor examene
care țin de
carierea didactică

La termenele
stabilite de
metodologii/cale
ndare conform
ordinelor de
ministru

Pe
parcursul

anului
școlar

309.Organizarea concursului pentru acordarea gradațiilor de
merit, creşterea motivaţiei personalului didactic prin acordarea
stimulentelor financiare, conform legii

Întocmirea
dosarelor
Numărul de
gradații acordat
pentru fiecare
disciplină
conform
legislației în
vigoare

La termenele
stabilite de
metodologii/cale
ndare conform
ordinelor de
ministru

În fiecare
an școlar

310.Monitorizarea, sprijinirea și consilierea școlilor pentru
digitalizarea unităților de învățământ
311.Aplicarea în teritoriu a programelor naționale de dotare a
şcolilor cu calculatoare, softuri educaţionale, echipamente
multimedia, echipamente video de securitate, mobilier şcolar
etc.

Existența în
unitățile școlare a
dotărilor necesare
în vederea bunei
desfășurări a
actului intructiv-
educativ , în
regim  online

Demararea
Programului
național “Școala

În funcție de
solicitările
unităților școlare
au fost distribuite
tablete, laptopuri
în procent de
100%, astfel:
-UAT-urile au
achiziționat și
distribuit școlilor
un număr de

Decembrie
2020-

Ianuarie
2021
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de acasă”,
modalitățile de
distribuire și
gestionare a
dispozitivelor
electronice cu
conexiune la
Internet, aplicabile
la nivelul
Inspectoratului
Școlar Județean
Dolj și al unităților
de învățământ din
județul Dolj, în
conformitate cu
OMEC
4738/20.07.2020.

2764 tablete
-prin Programul
,,Școala de
acasă” au fost
distribuite de
către ME, 8684
de tablete

8. ENERGIE

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni pentru realizarea obiectivelor Indicatori anuali
măsurabili propuşi

Stadiul fizic de
realizare

Termen de
finalizare

71. Realizarea de investiţii în extinderea
reţelei de transport şi distribuţie a
gazelor naturale, cu accent pe
implementarea de reţele inteligente de
transport şi distribuţie

72. Modernizarea cazanelor aferente
blocului nr. 8 SE Işalniţa

Consiliul Judeţean Dolj

73. Cresterea eficientei energetice a
cladirilor publice

312.-Cresterea eficientei energetice, a rezistentei si
stabilitatii la cladirea publica a Policlinicii sportive
situata in Aleea Voinicului, Craiova

451 mii lei 0,26%
2021
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313.“Coordonarea si sprijinirea modernizarii serviciilor
publice de sanatate din regiunea Dolj-Vratsa”

82,58 mii lei 0% 2021

314.Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi
stabilităţii clădirii publice Corp C2 situată str. Tabaci
nr.1, Craiova

8,000 mii lei 8,30% 2021

315.Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi
stabilităţii la clădirile publice situate în str.Ludwig van
Beethoven, Craiova

158 mii lei In asteptare
2021

9. INTERNE

Nr.
Crt.

Directii de actiune Actiuni pentru realizarea obiectivelor Indicatori anuali
masurabili propusi

Stadiul fizic de
realizare

Termen de
finalizare

Consiliul Judeţean Dolj
74. Statul si siguranta nationala 316.Solutionarea cererilor de eliberare a actelor de identitate

primite la ghiseul institutiei depuse de cetateni aflati in situatii
deosebite

Nr cereri de
eliberare acte

identitate

Permanent

317.Utilizarea laboratorului mobil de preluat imagini pentru a
asigura accesul la obtinerea actului de identitate pentru
persoanele varstnice, nedeplasabile sau institutionalizate care
domiciliaza in localitati in care nu functioneaza servicii
publice comunitare de evidenta a persoanelor

Solutionarea
cu

operativitate a
tuturor

solicitarilor

La
solicitarea

justificata a
persoanelor

sau a
autoritatilor

publice
locale

318.Actiuni de punere in legalitate pe linie de stare civila si pe
linie de evidenta a persoanelor asistate, in colaborare cu
DGASPC Dolj

Solutionarea
cu

operativitate a
tuturor

solicitarilor

La
solicitarea
DGASPC

Dolj

319.Colaborarea cu structurile Ministerului Afacerilor Interne
in vederea inregistrarii in starea civila a persoanelor fara act de
nastere si punerii in legalitate cu acte de identitate a
persoanelor cu varsta intre 14 si 18 ani si a persoanelor majore

Solutionarea
cu

operativitate a
tuturor

solicitarilor

La
solicitarea
institutiilor

din
subordinea



66

M.A.I.

Nr.
crt. Direcţii de acţiune Măsuri şi acţiuni pentru

realizarea obiectivelor Indicatori anuali măsurabili propuşi Stadiul fizic
de realizare

Termen de
finalizare

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN DOLJ

75.

Asigurarea eficienţei şi eficacităţii
misiunilor de ordine  publică

executate de structurile
Jandarmeriei Române.

320..Asigurarea cadrului
dispoziţional pentru planificarea,
organizarea şi executarea
misiunilor de ordine publică.

- Numărul planurilor de acţiune, ordinelor şi
dispoziţiilor elaborate.

Trimestrele
I – IV 2021

321.Participarea în cadrul
grupurilor de lucru sau emiterea
punctelor de vedere în legătură cu
proiectele de acte normative cu
incidenţă în domeniul ordinii şi
siguranţei publice.

- Numărul de participări în cadrul grupurilor de
lucru sau puncte de vedere emise în legătură cu
proiectele de acte normative cu incidenţă în
domeniul ordinii şi siguranţei publice..

La solicitare

2021

322.Adaptarea/redimensionarea
dispozitivelor de ordine şi
siguranţă publică la evoluţia
situaţiei operative în vederea
eficientizării folosirii efectivelor
în executarea misiunilor specifice.

Numărul patrulelor mixte şi de jandarmi angrenate
în misiuni de menţinere a ordinii publice;
- Numărul solicitărilor de efective rezolutate.

Lunar

2021

323.Eficientizarea intervenţiei la
evenimente prin reducerea
timpului de răspuns după
principiul „cel mai apropiat
element de dispozitiv acţionează”

Nr. de intervenţii sub 10 minute în mediul urban
- Nr. de intervenţii sub 10 minute în mediul rural
-  Nr. de constatări (conflicte aplanate, sancţiuni
aplicate)

Lunar

2021

76. Desfăşurarea activităţii de
prevenire şi combatere a faptelor
antisociale, prin corelarea acţiunilor
executate în concordanţă cu
infracţionalitatea stradală
înregistrată în analizele  elaborate

324.Derularea de acţiuni
independent sau în sistem integrat
în raport cu evoluţia situaţiei
operative pe linia combaterii
faptelor antisociale.

- Numărul acţiunilor executate îndependent;
- Numărul acţiunilor executate în cooperare
/colaborare
- Numărul de infracţiuni sesizate
- Numărul de infracţiuni stradale
sesizate/descoperite în flagrant

Lunar

2021
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la nivelul M.A.I. - Numărul de sancţiuni
contravenţionale aplicate

325.Proiectarea, coordonarea şi
326.derularea de acţiuni şi
campanii de prevenire în
domeniul de competenţă al
Jandarmeriei Române.

- Numărul de acţiuni / proiecte/ campanii de
prevenire implementate în domeniile de
competenţă(SURE 58);
- Numărul materiale  distribuite;
- Număr beneficiari (persoane participante);
- - Număr de parteneri;

Trimestrele
I – IV

2021

Asigurarea capacităţii operaţionale
a structurilor de intervenţie

antiteroristă şi acţiuni speciale

327.Participarea efectivelor de
intervenţie şi acţiuni speciale la
acţiuni speciale/antiteroriste şi
misiuni cu grad mediu/ridicat de
risc

- Numărul de misiuni/ acţiuni executate ;
- Rezultatele obţinute în astfel de misiuni La solicitare.

2021

INSPECTORATUL DE POLIŢIE  AL JUDEŢULUI  DOLJ
Obiective:
1. Imbunataţirea nivelului de siguranţă a cetaţeanului.Prevenireaşi combaterea infracţiunilor stradale în sistem integrat.
2. Intensificarea activităţilor pentru descoperirea şi combaterea  criminalităţii economico-financiare, prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
3. Cresterea calitătii serviciului poliţienesc şi consolidarea imaginii publice pozitive a inspectoratului

Nr.
Crt.

Direcţii de acţiune Măsuri şi acţiuni pentru realizarea
obiectivelor

Indicatori anuali
măsurabili propuşi

Stadiul fizic de
realizare

Termen
de
finalizare

77. Dezvoltarea de politici în domeniul
prevenirii criminalităţii şi promovarea

rolului activ al comunităţii şi cetăţeanului în
parteneriatul Poliție-comunitate pentru

asigurarea climatului de ordine şi siguranţă
publică

328.Inițierea/încheierea unor parteneriate cu
reprezentanți ai societății civile (O.N.G.,

asociații profesionale, companii private etc.) sau
alte instituții cu atribuții în domeniu pentru

eficientizarea activităţilor de prevenire a
criminalităţii.

8 parteneri implicați în
programe/ campanii/proiecte

6 parteneri 2021

329.
niţierea şi implementarea la nivel  local a unor
proiecte şi campanii destinate reducerii riscului
de victimizare și de implicare în activități
infracționale a populației

4 proiecte/ campanii
implementate anual, la nivel
judeţean

1 campanie 2021
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78. Asigurarea unui control riguros în vederea
prevenirii și combaterii infracționalități

contra persoanei și patrimoniului

330.Desfăşurarea de acţiuni în vederea
prevenirii și combaterii infracţionalităţii contra

persoanei şi patrimoniului în mediul rural

168 acțiuni desfășurate 91 acţiuni
desfăşurate

2021

331.
erularea de activităţi de investigare şi cercetare
în cauzele penale privind infracţiuni de tâlhărie,
în special a celor comise cu moduri de operare
deosebite

50% Procent de identificare
a autorilor în dosarele care
au ca obiect infracţiunile de
tâlhărie

68% procent
de identificare

2021

79. Punerea în aplicare a Planului Național
Comun de Acțiune  pentru creșterea
gradului de siguranță a elevilor și a
personalului didactic și prevenirea
delincvenței juvenile în incinta și în zonele
adiacente unităților de învățământ
preuniversitar” și adaptarea prevederilor
acestuia la particularitățile și specificul
local.

332.Efectuarea de activități preventive şi de
combatere a criminalităţii în zona instituţiilor de
învăţământ preuniversitar

Activități desfășurate
săptămânal în unitățile de
învățământ (poliția de
proximitate)

Realizat 2021

80. Asigurarea unui climat optim privind
problematica persoanelor dispărute

333.Derularea de activităţi de investigare şi
cercetare în cazurile privind persoanele

dispărute

Procentul persoanelor
dispărute depistate din

numărul total înregistrat în
cursul anului să fie de cel

puţin 80%

98,23% 2021

81. Operaționalizarea Registrului național
automatizat cu privire la persoanele care au
săvârșit infracțiuni sexuale, de exploatare a

unor persoane sau asupra minorilor,
prevăzut de Legea nr. 118/2019

334.Desfășurarea activităților specifice pentru
operaționalizarea Registrului

Operaţionalizarea aplicaţiei
în termenul prevăzut

Realizat 30.06.2021

82. Îmbunătățirea timpului de intervenție la
evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112

335.Asigurarea unei intervenţii operative la
apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112

Procentul de intervenţii la
S.N.U.A.U. 112 în mai puţin
de 10 minute de la sesizare

să fie de cel puţin 77%

83% 2021

83. Asigurarea pregătirii practice a personalului
specializat privind gestionarea situațiilor de

criză și a stresului

336.Desfășurarea unor activități de pregătire a
operatorilor 112 din cadrul centrelor

operaționale/ similar

80% din polițiști să fie
instruiți din numărul

operatorilor 112 încadrați

Realizat 2021
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84. Intensificarea măsurilor din competența
structurilor de poliție în vederea limitării/

prevenirii răspândirii SARS-CoV2

337.Efectuarea de acțiuni punctuale pentru
impunerea cadrului normativ incident

3 acţiuni săptămânal, pe
perioada stării de alertă

Realizat 2021

85. Creșterea gradului de siguranță rutieră 338.Continuarea colaborării cu R.A.R. și
I.S.C.T.R. pentru organizarea unor acțiuni

tematice care vor viza verificarea stării tehnice a
vehiculelor și legalitatea desfășurării

transporturilor rutiere publice de mărfuri și
persoane

88 de acțiuni organizate cu
efectivele proprii și în

colaborare cu alte instituții
cu atribuții în domeniu

43 2021

339.
erularea unor acţiuni privind legalitatea
desfășurării transportului rutier în regim de
„TAXI”  și în regim de închiriere

10 acțiuni realizate 9 2021

86. Investigarea fenomenului de evaziune și
fraudă fiscală și îmbunătățirea cooperării în

domeniu

340.Organizarea de acțiuni pentru prevenirea și
combaterea evaziunii fiscale

21 acțiuni realizate 9 acţiuni
desfăşurate

2021

87. Investigarea contrabandei și a comerțului
ilegal cu produse puternic accizate, în
special cu țigarete și produse din tutun

341.Desfășurarea activităților de cercetare
penală în dosarele ce privesc fapte de

contrabandă

37,5% din dosare
soluționate cu RTUP din

total

25,64% 2021

342.Asigurarea recuperării prejudiciului în
dosarele ce privesc fapte de contrabandă

15% prejudiciu recuperat la
finalizarea cercetărilor
(RTUP) din valoarea

prejudiciului cauzat la
RTUP

15,58% 2021

88. Stabilirea unui raport optim între resursele
umane, logistice și financiare alcate, în

funcție de volumul și complexitatea
activității și rezultatele obținute

343.Asigurarea măsurilor organizatorice și a
celor privind încadrarea personalului în vederea

repartizării și numirii în unitățile Poliției
Române a promoțiilor de ofițeri și agenți

Ofițeri și agenți de poliție
încadrați, conform

repartizării

Realizat, în
dinamică

2021

Inspectoratul pentru Situaţii De Urgenţă “Oltenia” Al Judeţului Dolj

89. Asigurarea respectării prevederilor actelor
normative din domeniul prevenirii
situațiilor de urgență.
Reducerea numărului de incendii la

344.Executarea activităţilor preventive cu
prioritate la localităţi, instituţii publice,
operatori economici cu risc mare şi foarte mare
de incendiu şi obiective în care se desfăşoară

Realizat/Nerealizat Realizat trimestrial
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locuinţe/gospodării cetăţeneşti şi de victime
rezultate din acestea.

activităţi la care participă un număr mare de
persoane.

345.Executarea de activităţi de informare
preventivă privind măsurile de prevenire şi
apărare împotriva incendiilor la U.A.T.

Executarea la min. 50% din
U.A.T. la nivel de județ

Realizat 31.12.2021

90. Pregătirea populației pentru o acțiune
coerentă în cazul producerii unor situații de
urgență.
Reducerea timpului de răspuns şi asigurarea
unei intervenţii graduale şi oportune, cu
eficienţă maximă, în vederea gestionării
situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de
risc.

346.Organizarea unor puncte de informare
preventivă a cetățenilor cu privire la regulile de
comportare în situații de urgență.

Realizat/Nerealizat Realizat
parțial 31.12.2021

347.Operaționalizarea Dispeceratului integrat cu
reprezentanți din instituțiile cu responsabilități
în gestionarea situațiilor de urgență. Dispecerat operaționalizat - 1 În curs de

realizare 31.12.2021

91. 348.Actualizarea Concepției specifice privind
planificarea, pregătirea, organizarea și
desfășurarea acțiunilor de răspuns în situații
speciale.

Concepție actualizată - 1 În curs de
realizare 31.12.2021

92.
Creşterea participării voluntarilor în
echipele de intervenţie ale ISU Dolj

349.Continuarea programului de voluntariat în
subunitățile de intervenție.

Participarea voluntarilor la
minim 2% din acțiunile de
intervenție și minim 10%
din acțiunile de informare

preventivă

Realizat
parțial 31.12.2021

93.
Îmbunătățirea capacității de protecție 350.Continuarea programului “Salvator din

pasiune”.

atragerea a cel puțin 40 de
noi voluntari În curs de

realizare 31.12.2021

351.Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă
a reprezentanților autorităților administraţiei
publică locale, servicii descentralizate şi
deconcentrate.

creșterea cu 2% a nivelului de
participare, raportat la
prezența din anul 2020 În curs de

realizare 31.12.2021

Creșterea nivelului de perfecționare și
specializare.
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente şi

352.Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă
a personalului de specialitate de la autoritățile
centrale/locale, instituțiilor și operatorilor
economici.

creșterea cu 2% a nivelului de
participare, raportat la
prezența din anul 2020

În curs de
realizare 31.12.2021
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mijloace tehnice, bunuri materiale şi
echipamente de protecţie adaptate tuturor
categoriilor de misiuni.

353.Consolidarea activității de pregătire a
personalului unității prin organizarea și
desfășurarea de programe de formare
profesională continuă.

Număr cadre militare care au
urmat cursuri Realizat 31.12.2021

354.Consolidarea activităţii de pregătire a
personalului operativ prin continuarea
participării la stagii de pregătire cf. ISU-06.

participarea a cel puţin 75 de
cadre la stagiile de pregătire
organizate

Realizat
parțial 31.12.2021

355.POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 – Axa
prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1.,
Operațiunea B – CLĂDIRI PUBLICE -
Reabilitare termică şi energetică a Pavilionului
administrativ din cadrul Detaşamentului 2 de
Pompieri.

Obținere avize și
acorduri/autorizație de

construcție
Verificarea tehnică de calitate
Finalizarea lucrărilor de
execuție

În curs de
realizare 31.12.2021

94.
Asigurarea respectării prevederilor actelor
normative din domeniul prevenirii
situațiilor de urgență.

356.POR/2018/3/3.1/B/2/SV, Axa prioritară 3-
”Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de
investiții 3.1.-”Sprijinirea eficienței energetice,
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea
B -”Clădiri publice” pentru regiunea Sud-Vest
Oltenia. Reabilitare termică și energetică
Clădire administrativă - Secţia de Pompieri
Craiova.

Încheiere contract de
finanțare (1)

În curs de
realizare 31.12.2021

357.”POR/2018/3/3.1/B/2/SV, Axa prioritară 3-
”Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de
investiții 3.1.-”Sprijinirea eficienței energetice,
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea
B -”Clădiri publice” pentru regiunea Sud-Vest
Oltenia. Reabilitare termică și energetică

Încheiere contract de
finanțare (1)

În curs de
realizare 31.12.2021
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Pavilion administrativ - Detaşamentul de
Pompieri Calafat.

358.Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria,
Axa Prioritară 3: O regiune sigură, Obiectivul
Specific: 3.1 Îmbunătățirea managementului
comun al riscului în aria transfrontalieră. Reacţii
coordonate şi eficiente ale autorităţilor în
situaţii de urgenţă in regiunea Dolj-Vratsa.

În curs de
realizare 2023

359.Executarea activităţilor preventive cu
prioritate la localităţi, instituţii publice,
operatori economici cu risc mare şi foarte mare
de incendiu şi obiective în care se desfăşoară
activităţi la care participă un număr mare de
persoane.

Realizat/Nerealizat Realizat trimestrial

95. Reducerea numărului de incendii la
locuinţe/gospodării cetăţeneşti şi de victime
rezultate din acestea.
Pregătirea populației pentru o acțiune
coerentă în cazul producerii unor situații de
urgență.

360.Executarea de activităţi de informare
preventivă privind măsurile de prevenire şi
apărare împotriva incendiilor la U.A.T.

Executarea la min. 50% din
U.A.T. la nivel de județ Realizat  31.12.2021

361.Organizarea unor puncte de informare
preventivă a cetățenilor cu privire la regulile de
comportare în situații de urgență.

Realizat/Nerealizat Realizat
parțial 31.12.2021

96. Reducerea timpului de răspuns şi asigurarea
unei intervenţii graduale şi oportune, cu
eficienţă maximă, în vederea gestionării
situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de
risc.

362.Operaționalizarea Dispeceratului integrat cu
reprezentanți din instituțiile cu responsabilități
în gestionarea situațiilor de urgență. Dispecerat operaționalizat - 1 În curs de

realizare 31.12.2021

97.

Creşterea participării voluntarilor în
echipele de intervenţie ale ISU Dolj

363.Actualizarea Concepției specifice privind
planificarea, pregătirea, organizarea și
desfășurarea acțiunilor de răspuns în situații
speciale.

Concepție actualizată - 1 În curs de
realizare 31.12.2021

364.Continuarea programului de voluntariat în
subunitățile de intervenție.

Participarea voluntarilor la
minim 2% din acțiunile de
intervenție și minim 10%
din acțiunile de informare
preventivă

Realizat
parțial 31.12.2021
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CPECA DOLJ
CPECA Dolj se încadrează la capitolul – Afaceri Interne care prevede, printre altele, că: „Un rol important în eficientizarea rezultatelor concrete îl deine
colaborarea mai strânsă a tuturor structurilor M.A.I cu autoritățile locale din teritoriu. Aceasta va conferi vizibilitate superioară reprezentanilor din diferite unităţi
subordonate M.A.I. în orase şi celelalte localităţi şi va răspunde mai bine nevoii cetăţeanului de a fi protejat direct în raport cu vulnerabilităţile de orice fel pe care
le resimte personal şi împreună cu familia“

Serviciul pentru Imigrari Dolj
Eficientizarea activităților operative de depistare și combaterea șederii ilegale și muncii nedeclarate a resortisanților statelor terțe în România
Instituţia Prefectului Judeţul Dolj

365. 366.Îmbunătăţirea managementului
situaţiilor de urgenţă şi protecţie  civilă prin
realizarea unui management solid, eficient
şi coerent de activare a sistemelor
operaţionale în situaţii de criză.

367.Implementarea unui sistem operativ de
comunicare în timp real a situaţiilor de urgenţă
la nivelul judeţului;
368.Atragerea unui număr cât mai mare de
factori interesaţi în participarea la cursuri de
pregătire în domeniul gestionării situaţiilor de
urgenţă;
369. Eficientizarea activităţii de
gestionare a situaţiilor de urgenţă cu ajutorul
convocărilor, instructajelor, antrenamentelor de
specialitate, aplicaţiilor, exerciţiilor sau
concursurilor de specialitate.

370. numărul acţiunilor de
urmărire a modului de
realizare a hotărârilor luate
în cadrul comitetului
judeţean pentru
situaţii de urgenţă
371.- numărul acţiunilor de
verificare

372. 373.2021

374. 375.Asigurarea dreptului la libera circulaţie
în conformitate cu prevederile legislaţiei
din domeniul paşapoartelor, ale tratatelor şi
convenţiilor internaţionale la care România
este parte

376.Eliberarea si înmânarea paşapoartelor
temporare si electronice către persoanele care
le-au solicitat

377. număr paşapoarte
eliberate

378.

379.2021

380. 381.Punerea în aplicarea a legilor,
procedurilor, dispoziţiilor în domeniul
susţinerii examenelor de obţinere a
permiselor de conducere, a preschimbării
acestora  şi  înmatricularea, radierea şi
autorizarea în circulaţie a vehiculelor.

382.Primirea, verificarea şi soluţionarea
cererilor cetăţenilor  prin care solicita eliberarea
permisului de conducere  şi înmatricularea,
radierea sau autorizarea provizorie a
vehiculelor.
383.Examinarea candidaţilor la proba teoretică
şi practică în vederea obţinerii permisului de
conducere.

384.nr preschimbări
permise
385.nr radieri
386.nr verificări
387.nr autorizaţii provizorii
388.nr candidaţi examinaţi

389.

390.2021
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10. MEDIU

Nr.
Crt. Direcţii de acţiune Măsuri şi acţiuni pentru realizarea obiectivelor Indicatori anuali

măsurabili propuşi
Stadiul fizic de

realizare
Termen de
finalizare

Consiliul Judeţean Dolj

98. Realizarea unor proiecte integrate de
consolidarea și extinderea sistemelor
integrate de management al deșeurilor,
cu respectarea ierarhiei deșeurilor
(prevenire, pregătirea pentru reutilizare,
reciclare, alte metode de valorificare,
inclusiv tratare și eliminare): închiderea
și reabilitarea depozitelor neconforme și
deschiderea/extinderea de noi depozite,
implementarea sistemelor de colectare
selectivă, construcția de instalații de
transfer și valorificare/tratare, inclusiv
platforme de compostare și unități de
compostare individuală și stații de
tratare mecano-biologică ș.a.

391.”Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al
deşeurilor în Judeţul Dolj’’ 16,897 mii lei
392.'’Dezvoltarea și extinderea sistemului de management
integrat al deșeurilor în județul Dolj’’
393.”Monitorizarea şi menţinerea stării de conservare
favorabile a speciilor de flora şi faună inventariate în
Coridorul Jiului”

16,897 mii lei

2,590 mii lei

1,010 mii lei

92%

0%

0%
2021

394."Revizuire plan de management al ariilor protejate
ROSCI 0045 Coridorul Jiului, ROSPA 0023 Confluenţa Jiu -
Dunăre, ROSPA 0010 Bis treţ şi Rezervaţiile Naturale Locul
Fosilifer Drănic-2391 şi Pădurea Zăval-IV.33"

1,000 mii lei
0%

2021

99. Creşterea calităţii vieţii şi a mediului în
comunităţile umane

395.Urmărirea realizării proiectelor de mediu Nr. proiecte 100%
Permanent

396.Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa
uzata in judet. Dolj - asigurare cofinantare proiect si
monitorizare implementare proiect prin ADI Oltenia.

Nr.   Contracte Lucrari
99%

31.12.2021

397.Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare
si a documentatiei de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzata in jud Dolj
in perioada 2014-2020

Contracte servicii 80%

31.12.2021

100. Aplicarea politicilor de mediu pentru
prevenirea schimbărilor climatice

398.Monitorizarea si mentinerea starii de conservare
favorabile a speciilor de flora si fauna inventariate in
coridorul Jiului

2,924 mii lei Permanent

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
101. Reciclare şi economie circulară 399.Reducerea cu cel puțin 75% a deșeurilor care ajung în

gropile de gunoi, din totalul deșeurilor generate, până în anul
Rata de capturare a
deșeuri reciclabile

În derulare
În derulare

2025
Permanent



75

2025:
- Creşterea gradului de pregătire pentru reutilizare şi
reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deşeurilor
- Reducerea cantităţii depozitate de deşeuri biodegradabile
- Depozitarea deşeurilor numai după ce au fost supuse în
prealabil unei oparaţii de tratare

prin colectare separată
Rata de capturare a
deşeurilor
biodegradabile
Capacități noi de
sortare a deșeurilor
Capacități noi de
compostare a
deșeurilor
Capacități noi de
instalații de tratare
mecano-biologică

Ambalaje: Creșterea gradului de valorificare/reciclare a
deșeurilor de ambalaje

Capacități de reciclare
suplimentare pentru
ambalajele de lemn,
sticla și plastic astfel
încât să se asigure
atingerea țintelor de
reciclare

102.

Calitatea aerului și protecția atmosferei

400.Prestarea serviciilor necesare pentru funcționarea
echipamentelor instalate în stațiile de monitorizare a calității
aerului, care compun RNMCA și care sunt raportate la CE,
în scopul îndeplinirii obiectivelor de calitate a datelor
(captura minimă de date specifică fiecărui poluant prevăzut
pentru evaluarea calității aerului):
Verificarea funcționării echipamentelor de monitorizare din
stațiile de monitorizare a calității aerului prin verificarea
parametrilor și a alarmelor de funcționare în teren și
verificarea datelor, informarea rapidă în cazul  apariției de
defecțiuni, în scopul obținerii capturilor minime de date
specifice fiecărui poluant prevăzut pentru evaluarea calității
aerului

Obținerea unor capturi
de date suficiente
pentru evaluare
conform Legii
104/2011

În derulare Permanent

401.Realizarea acțiunilor premergătoare activității de
furnizare a celor 14 stații de monitorizare a calității aerului și
relocarea a 7 stații, de tip industrial, existente în RNMCA, pe
alte amplasamente și redefinirea acestora ca stații de fond
urban (FU), fond suburban (FSU) sau trafic (T):
Realizarea acțiunilor premergătoare a relocării stației

Obținerea
certificatului de
urbanism și a
autorizației de
construire
Încheierea

În derulare Permanent
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industriale DJ4 (Ișalnița) ca stație de fond urban la Filiași  contractului de
prestări servicii
necesare relocării
(platformă pentru
amplasare stație,
realizare branșament
electric, transport
stație și instalare)

402.Îmbunătățirea colaborării cu alte instituții și autorități ale
statului (ANPM, IGSU, Politia Română, Jandarmeria etc.) cu
atribuții de monitorizare a calității aerului și intervenție,
precum și cu alte entități care ar putea sprijini demersurile de
combatere a poluării – institute de cercetare, universități,
organizații neguvernamentale, agenți economici etc.:
Imbunătățirea colaborării cu ANPM, Poliția Română,
Jandarmeria etc. cu atribuții de monitorizare a calității
aerului și intervenție, precum și cu alte entități care ar putea
sprijini demersurile de combatere a poluării, ca  administrația
locală, GNM-CJ Dolj, agenți economici, universități,
organizații neguvernamentale etc.

Informări și solicitări
controale sau
intervenții în cazul
apariției depășirilor
valorilor limită admise
prin Legea 104/2011
pentru poluanții
atmosferici
monitorizați
Protocoale de
colaborare
Planuri de acţiune pe
termen scurt

Verificarea, validarea
și monitorizarea
măsurilor propuse în
Planul de menținere a
calității aerului pentru
județul Dolj și Planul
integrat de calitatea
aerului pentru
aglomerarea Craiova

În derulare

Permanent

2020-2024

103.

Situri contaminate și chimicale

403.Finalizarea procedurii de inventariere a siturilor
potențial contaminate la nivel național: Finalizarea
procedurii de inventariere a siturilor potențial contaminate la
nivelul județului Dolj

Întocmirea listei de
inventariere a siturilor
potențial contaminate
la nivelul județului
Dolj în urma
corespondenței cu

În derulare Permanent



77

autoritățile
administrative locale
și operatorii
economici vizați
Actualizarea listei în
funcție de apariția
unor noi
situri/dispariția unor
situri

404.Reducerea numărului de situri contaminate prin
continuarea demersurilor în vederea realizării de către
deținătorii acestora a lucrărilor de remediere și redare în
circuitul economic a terenurilor respective:
Reducerea numărului de situri contaminate prin continuarea
demersurilor în vederea realizării de către deținătorii acestora
a lucrărilor de remediere și redare în circuitul economic a
terenurilor respective

Stabilirea și
notificarea
deținătorului de teren
/operator economic cu
privire la obligația
efetuării investigării
preliminare, a
investigării detaliate și
evaluare a riscului

În derulare Permanent

104.

Biodiversitate și arii protejate

405.Indiferent de tipul de proprietate al pădurii,
managementul forestier trebuie să țină cont de cerințele de
conservare ale biodiversității. În cazul în care principalul
instrument de management forestier, amenajamentul silvic,
este întocmit pentru o suprafață inclusă într-o arie protejată,
trebuie să se respecte prevederile stabilite în planul de
management al ariei (conform Legii 49/2011). Planurile de
amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi
naţională, precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare
a resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi
armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile
planului de management

Număr de
amenajamente silvice
şi număr de planuri de
amenajare a
teritoriului, cele de
dezvoltare locală,
precum şi orice alte
planuri de
exploatare/utilizare a
resurselor naturale din
aria naturală protejată
avizate

Realizat Permanent

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL
Serviciul - Comisariatul Judeţean Dolj

105. Realizarea Planului de inspecţie propus
pentru perioada 01.01.2021 –
31.12.2021

406.Realizarea acţiunilor cuprinse în planul de activităţi.
Realizarea inspecţiilor şi controalelor cuprinse în planul de
inspecţie.

Creşterea gradului de
conformare cu
legislatia de mediu, a
obiectivelor
controlate.

Centralizator
plan inspectie
2021

31.12.2021



78

106. Verificarea stadiului de realizare a
masurilor prioritare de guvernanta
privind gestionarea deseurilor
municipale (PNGD) si gradul de
atingere a obiectivelor de reciclare

407.Realizare inspecţii  specifice conform metodologiei. Micsorarea numarului
de actiuni neconforme
fata de depozitarea
deseurilor, cresterea
gradului de reciclare
al deseurilor si
indeplinrea masurilor
din PNGD

Nr. localitati
111
Nr. controale
efectuate
Nr. sancţiuni
aplicate

01.11. 2021

107. Conformarea cu prevederilor legale
privind transportul deşeurilor peste
frontiere (inspecţii la companii aflate în
baza  de  date  a  ANPM  şi  la
graniţă)/transferul de deseuri cnf.
Regulament 1013

408.Realizare inspecţii  specifice conform metodologiei la
operatorii identificati si pe baza Notificarilor inregistrate la
APM Dolj.

Respectarea
prevederilor legale.

Nr. operatori
identificati
Nr. inspectii
neplanificate.

01.12.2021

108. Verificarea respectarii obligatiilor de
urmarire post-inchidere de catre
operatorii depozitelor clasa b si depozite
industriale , care si-au sistat activitatea
conform HG 349/2005.

409.Realizare inspecţii  lunare, specifice, conform
metodologiei, la depozitele inchise.

Respectarea
prevederilor
documentelor emise
de autorittaea
competenta la
inchiderea
depozitului: parametrii
monitorizare

Nr. Depozite
aflate sub
incidenta 15
Nr. inspectii
realizate, lunar

Lunar si
31.12.2021

109.

Conformarea cu legislaţia referitoare la
managementul riscului la instalaţiile
SEVESO

410.Realizare inspecţii  specifice conform metodologiei, in
baza Planificarii anuale a inspectiilor SEVESO, la operatorii
identificati impreuna cu reprezentantii Inspectoratului pentru
Situatii de Urgenta si ai Agentiei pentru Protectia Mediului
Dolj

Respectarea
prevederilor Legii
59/2016 privind
controlul asupra
pericolelor de accident
major in care sunt
implicate substante
periculoase, in
vederea prevenirii
accidentelor majore la
instalatii.

Nr. operatori
identificati: 5
Nr. inspectii
planificate: 5

31.12.2021

110. Verificarea realizarii masurilor din
Planurile de calitatte aer si din Planurile
de mentinerea calitatii aerului

411.Realizare inspecţii planificate  Tematice Conformarea cu
prevederile Legii
privind calittaea
atmosferei, cresterea
calitatii aerului de

Nr. inspectii
2planificate/ nr.
inspectii
planificate
realizate

20.02.2021



79

respirat in mun.
Craiova.

11.MUNCĂ

Nr. Crt. Direcţii de acţiune Măsuri şi acţiuni pentru realizarea obiectivelor Indicatori anuali măsurabili propuşi
Stadiul
fizic de

realizare

Termen
de

finalizare
Consiliul Judeţean Dolj

111.

Responsabilizarea familiei
pentru creşterea, îngrijirea şi

educarea propriilor copii

412.Furnizarea de servicii de consiliere părinţilor
pentru depăşirea unor situaţii de dificultate care pun
în pericol dezvoltarea copilului în mediul familial

*număr servicii de consiliere oferite
părinţilor în raport cu numărul solicitărilor
efectuate în acest sens

50%
2021

413.Coordonarea și îndrumarea metodologică a
serviciilor publice de asistență socială (SPAS)
organizate la nivelul unităților administrative din jud.
Dolj, în vederea aplicării unitare a legislației privind
protecția copilului și, în situațiile de risc identificate
de acestea, a asigurării serviciilor specializate pentru
protecția copilului

*număr solicitări de acordare servicii
specializate pentru copiii identificați în
situaţii de risc

50%

2021

414.Conştientizarea şi sprijinirea autorităţilor locale
în ceea ce priveşte prevenirea abandonului şcolar

*număr parteneriate încheiate cu instituțiile
implicate

2021

415.Desfășurarea activităților de consiliere acordate
copiilor cu dificultăți de învățare, cu tulburări de
vorbire, copiilor cu cerințe educative speciale
precum și părinților/reprezentanților legali în vederea
evitării instituționalizării și incluziunii educaționale a
copiilor cu dizabilități

*număr copii care au beneficiat de
consiliere în raport cu numărul solicitărilor 50%

2021

416.Derularea unor programe de educare a
părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor cu
handicap în vederea continuării la domiciliu a
programelor de recuperare desfăşurate în centrele de
recuperare specializate

*numărul programelor organizate,
destinate parinților/reprezentanților legali
ai copiilor cu handicap

50%

2021

417.Asigurarea de asistenţă şi sprijin de specialitate
femeilor gravide în vederea evitării riscului de

*număr servicii de asistență și sprijin
acordate femeilor gravide, în raport cu 50% 2021
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abandon al copilului si sprijinirea acestora pentru
depăsirea situatiilor de dificultate

numărul cazurilor referit

418.Derularea campaniilor de conştientizare de către
copii, familie şi comunitate a efectelor grave ale
consumului de droguri sau alte substanţe nocive

*număr campanii desfăşurate în parteneriat
cu alte instituţii abilitate în acest sens 50%

2021

112. Prevenirea separării copilului
de părinţi şi protecţia specială
a copilului separat de părinţi

419.Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor
alternative la îngrijirea instituţională (de tip
familial/de zi, îngrijire la domiciliu)

*număr beneficiari ai serviciilor de tip
familial
*număr beneficiari ai serviciilor de zi
*număr beneficiari ai serviciilor de
îngrijire la domiciliu

50%

2021

420.Asigurarea accesului la servicii specializate de
prevenire a instituţionalizării

*număr beneficiari îngrijiţi ambulatoriu, în
centre de recuperare sau prin intermediul
echipelor mobile de intervenţie

50%
2021

421.Continuarea tranziţiei de la îngrijirea
instituţională a copiilor la îngrijirea comunitară

*număr copii care au părăsit sistemul de
protecţie a copilului şi care beneficiază de
servicii comunitare

50%
2021

422.Creşterea eficienţei şi eficacităţii sistemului de
servicii de îngrijire de tip familial

*număr copii reintegraţi în familia naturală
*număr copii încredinţaţi în vederea
adopţiei

50%
2021

113.

Creşterea şanselor de ocupare
şi integrare profesională a
beneficiarilor sistemului de
protecţie, în vederea
dobândirii de către acestea a
statutului de persoane ocupate

423.Participarea la bursa locurilor de muncă
destinate persoanelor cu handicap şi tinerilor care
urmează să părăsească sistemul de protecţie a
copilului

*număr participanți la bursa locurilor de
muncă 50%

2021

424.Accesarea cursurilor de reconversie profesională
sau de formare profesională în vederea integrării pe
piaţa muncii a persoanelor cu handicap şi a tinerilor
din sistemul de protecţie

*număr cursuri de reconversie
profesională/formare profesională accesate 50%

2021

425.Dezvoltarea serviciilor de sprijin şi de orientare
profesională pentru persoanele adulte cu dizabilităţi

*număr persoane adulte cu dizabilităţi care
au beneficiat de servicii în raport cu
numărul solicitarilor efectuate în acest sens

50%
2021

426.Identificarea şi accesarea unor spaţii de locuit
după expirarea perioadei de rezidenţă

*număr dosare depuse pentru obținerea, de
către beneficiarii sistemului de protecție, a
unor locuințe sociale sau a unor locuințe
destinate închirierii pentru tineri (ANL )

50%

2021

114. Dezvoltarea infrastructurii
serviciilor sociale astfel încât
să se asigure o mai bună

427.Comunicarea către primăriile de domiciliu ale
persoanelor cu handicap "grav" a opțiunii de a
beneficia de asistent personal sau indemnizație

*număr acorduri privind opțiunea
persoanei cu handicap/reprezentantului
legal pentru a beneficia de asistent personal

50%
2021
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corelare între
responsabilităţile familiale,
stat, sectorul privat şi
organizaţiile voluntare

lunară de însoțitor sau indemnizație de însoțitor

428.Acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit
legii, persoanelor cu handicap

*număr persoane cu handicap (copii si
adulți) neinstituționalizate cărora li s-a
asigurat punerea în plată și monitorizarea
drepturilor cuvenite

50%

2021

429.Acordarea de facilitati persoanelor cu handicap
grav si accentuat de a beneficia de gratuitate pe toate
liniile de transport urban cu mijloacele de transport

in comun de suprafata

*număr persoane care au beneficiat de
facilități, dintre care:
- număr copii și număr însoțitori ai
acestora;
-număr adulți și număr însoțitori ai
acestora

50%

2021

115.

Dezvoltarea infrastructurii
serviciilor sociale astfel încât
să se asigure o mai bună
corelare între
responsabilităţile familiale,
stat, sectorul privat şi
organizaţiile voluntare

430.Responsabilizarea membrilor comunităţii şi a
serviciilor sociale locale în scopul realizării unei
reţele de sprijin local în vederea
reintegrării/integrării cu succes a copilului şi a
familiei în comunitate

*numar cursuri de formare in domeniul
protectiei copilului;
*numar campanii desfasurate

50%

2021

431.Dezvoltarea colaborării cu serviciile comunitare
pentru asigurarea accesului neîngrădit al copilului cu
handicap la: grădiniță/școală, medic de familie,
servicii specializate etc.

*număr parteneriate încheiate cu instituțiile
implicate 50%

2021

432.Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale
pentru sprjinirea autorităţilor publice locale

*număr parteneriate încheiate cu
organizaţiile neguvernamentale 50% 2021

Nr. Crt. Direcţii de acţiune Măsuri şi acţiuni pentru realizarea obiectivelor
Indicatori anuali măsurabili

propuşi

Stadiul fizic de

realizare

Termen de

finalizare

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi si Inspecţie Socială Dolj

116. Actiuni de evaluare, monitorizare
si control  asupra  implementarii
programelor din domeniul
beneficiilor sociale si a
furnizorilor de servicii sociale

433.-Evaluarea si monitorizarea furnizorilor de
servicii sociale publici si privati si a programelor
implementate

Numarul actiunilor
de control si monitorizare
desfasurate.

25 de controale tematice
privind “Certificarea
functionării serviciilor
sociale cu respectarea
legislatiei în vigoare din

Permanent
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publici si privati cu privire la
respectarea standerdelor specifice
de calitate

domeniul asistentei
sociale, respectiv a
prevederilor Legii
asistentei sociale nr.
292/2011 si a legislatiei
subsecvente, de către
furnizorii de servicii
sociale”. Dintre acestea,
24 de controale au avut
ca obiect evaluarea
serviciilor sociale care
detin licenta de
functionare provizorie,
iar 1 evaluare a avut ca
obiect relicentierea
serviciului social.

117. Monitorizarea si controlul cu
privire la implementarea
politicilor aferente sistemului
national de asistenta sociala

434.-Monitorizarea si controlul modului in care
sunt stabilite beneficiile de asistenta
sociala,Controlul si monitorizarea modului  de
administrare a fondurilor pentru plata
beneficiilor de asistenta sociala,
Monitorizarea  modului de indeplinire a prevederilor
legale privind combaterea marginalizarii sociale.

Numarul de actiuni de control
si monitorizare a modului in
care sunt stabilite beneciile
sociale, a modului in care sunt
administrate fondurile pentru
plata beneficiilor

- 72 controale tematice
la institutii publice;

-16 petitii;

-1 control inopinat ;

Permanent

118. Efectuarea platilor beneficiilor de
asistenta sociala

435.Verificarea indeplinirii
conditiilor de eligibilitate privind
stabilirea si plata  drepturilor la beneficiile de
asistenta sociala,

-Plata drepturilor
beneficiarilor de  beneficii
sociala dupa cum urmeaza:
-acordarea alocatiilor de stat
pentru copii in conformitate
cu prev. Lg.61/1993R,
modificata si completata,
-acordarea indemnizatiilor
pentru cresterea copiilor si a
stimulentului de insertie in
conformitate cu
prev.OUG111/2010,modificat

-Alocatia stat copii-
107.211

-Alocatia de plasament:
1.057

-Alocatie pentru
sustinerea familiei:
6.981;

-Indemnizatie crestere
copil OUG nr.111/2010:
3946;

Permanent
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a si completata.
-acordarea drepturilor  prev.
de Leg.416/2001,modificata si
completata.
-acordarea  drepturilor  prev.
de Leg.277/2010R.
-acordarea drepturilor prev. de
Lg.488/2006, modificata si
completata
-intocmirea formularelor E
401, E411  si transmiterea
acestora catre organismele
competente din tarile U.E.

-Stimulent de insertie
crestere copil OUG
111/2010: 2146;

-Indemnizatii si ajutoare
OUG 111/2010 – art
31,32: 110;

- Concediu de
acomodare: 8;

-Venit minim garantat:
10.936;

- Refugiati: 5;

- Ajutoare de urgenta: 2;

-Ajutor de incalzire cu
lemne: 1498;

-Ajutor incalzire energie
electrica: 16;

Ajutor incalzire gaze
naturale: 291;

Ajutor incalzire termo:
1817;

Indemnizatii lunare de
hrana HIV/SIDA: 328;

Drepturi pers.cu
handicap L448

art 58,

(conform decizii colective
AJPIS Dolj – nr. mediu
16.152) din care:

I. Indemnizatie lunara:
12.965, din care
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- Handicap grav: 5.490

- Handicap accentuat:
7.475

II. Buget complementar:
16.624, din care:

ü- Adulti:

üHandicap grav: 5.490

üHandicap accentuat:
7.475

üHandicap mediu: 1.875

ü- Copii

üHandicap grav: 1.049

üHandicap accentuat:
356

üHandicap mediu: 379

ü

indemnizatie de insotitor
handicap vizual grav:
716

- OUG 30 /2020 din
care:

PFA+II+IF: 43

Drepturi  de autor: 38

Avocati: 1

OUG 132/2020 din care:

PFA+II+IF : 1684

Avocati: 49

Unitati cooperatiste: 118
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Zilieri: 350

- Indemnizatie TBC: 207

- intocmirea formularelor
E401, E411: 379

Total semestrul I:
169.657

119. Realizarea activitatii de
implementare a programelor din
domeniul asistentei sociale si
incluziunii sociale a judetului
Dolj.

436.-Intocmirea raportului de activitate al Comisiei
pentru incluziune sociala pentru judetul Dolj pe anul
2020, propuneri si masuri pentru anul 2021.

Monitorizarea,evaluarea
programelor din domeniul
incluziunii sociale

- raportul de activitate al
Comisiei pentru
incluziunea sociala
aferent anului 2020

Permanent

120. Participarea la activitati ale
comisiilor ce functioneaza in
cadrul institutiei

437.-Solutionarea cererilor  privind stabilirea
calitatii de persoana  persecutata conform
prevederilor D-L 118/1990, adresate comisiei  de
aplicare a prevederilor D-L 118/1990 R,modificat si
completat.
438.-Asigurarea aplicarii prevederilor legale in
vigoare privind conditiile de infiintare si a celor
privind procedura de  autorizarea ca agent de munca
temporara.
439.- Asigurarea presedentiei comisiei judetene in
domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati

Numar de cereri  de stabilire a
calitatii de persoana
persecutata conf.prev DL
118/90  solutionate

Numar de societati autorizate
ca agent de munca temporara

- cererilor  privind
stabilirea calitatii de
persoana  persecutata
conform prevederilor D-
L 118/1990: 358

- 2 solicitari privind
privind agentii de munca
temporara

- 1 intalnire privind
studiul Metodologiei de
bune practici privind
evaluarea costurilor
violenței împotriva
femeilor

Permanent

121. Autorizarea furnizorilor de
formare profesionala

440.-Autorizare in termen a furnizorilor de formare
profesionala a adultilor,
441.-Inregistrarea la termen a contractelor de
formare profesionala
442.-Monitorizarea  programelor de formare ale
furnizorilor de formare profesionala a adultilor
autorizati.

Numar de furnizori de
formare profesionala
autorizati

-au fost depuse 43 dosare
în vederea obținerii
autorizației

-au  fost  emise  43
autorizații noi

-Numarul de examene

Permanent



86

organizate:   397

-Numar de persoane
înscrise la cursuri: 4.181

-Numar de absolvenți:
3.632, din care:

- pentru cursurile de
calificare: 1.212

- pentru cursurile de
inițiere, perfecționare,
specializare: 2.420

Nr. Crt. Direcţii de acţiune Măsuri şi acţiuni pentru realizarea obiectivelor Indicatori anuali
măsurabili propuşi

Stadiul fizic de
realizare

Termen de
finalizare

Agenţia Judeţeană pentru Ouparea forţei de Muncă Dolj

122. Echilibrarea pieței
muncii şi reducerea
deficitelor sectoriale
de fortă de muncă

443.Medierea locurilor de muncă
444. 7000 3640 31.12.2021

445.Formare profesională 50 100 31.12.2021

123. Creşterea gradului de
flexibilitate a pieţei

muncii

446.Stimularea mobilităţii forţei de muncă, pentru încadrarea la o
distantă mai mare de 15 km (prima de încadrare) 50 58 31.12.2021

447.Stimularea mobilităţii forţei de muncă, pentru încadrarea la o
distantă mai mare de 50 km (prima de instalare) 5 3 31.12.2021

448.Stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea primei
de relocare 10 5 31.12.2021

449.Ocuparea prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se
incadrează inainte de expirarea şomajului- 30% pentru şomerii
care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj

250 148
31.12.2021

450.Stimularea mobilităţii forţei de muncă, pentru încadrarea la o
distantă mai mare de 15 km (prima de încadrare) 50 58 31.12.2021

451.Prima de activare pentru şomerii neindemnizaţi 50 21 31.12.2021
124. Îmbunătăţirea

accesului pe piaţa
452.Incadrarea absolvenţilor din instituţii de invăţământ prin

subvenţionarea locului de muncă 30 0
31.12.2021
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forţei de muncă a
grupurilor

defavorizate

453.Încadrarea şomerilor care mai au 5 ani până la pensie prin
subvenţionarea locului de muncă 5 0

31.12.2021

454.Incadrarea şomerilor peste 45 ani care sunt unici susţinători ai
familiei

300 372 31.12.2021

455.Încadrarea in muncă a tinerilor NEETs 20 32 31.12.2021
456.Încadrarea în muncă a şomerilor neindemnizaţi de lungă
durată (SLD)

0 0 31.12.2021

Inspectoratul Teritorial de Muncă

125.
Campanii europene 457.Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de

Securitate şi Sănătate în Muncă – Afectiuni musculo-
scheletice(AMS), sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi
Sănătate în Muncă.

Nr. întâlniri organizate
- Trim. III,

Trim. IV

126.
Campanii naționale în
domeniul securității
și sănătății în muncă

458.Campanie naţională de verificare a modului de respectare a
cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din
domeniul construcţiilor cod CAEN 41,42,43

Nr. controale 50% TRIM I-IV

127.
Campanii naționale în
domeniul
supravegherii pieței

459.Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor
industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii,
conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de
către Comisia Europeană.

Nr. controale
Nr. Produse verificate

50% Trim. I-IV

128.

Campanii naționale în
domeniul relațiilor de
muncă

460.
461.Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de
muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a
acesteia: construcţii, protecţie şi pază, service auto, depozite,
comerţ –lanţurile de aprovizionare(încărcare-descărcare),
notariate, birou avocatură şi de arhitectură.

Nr. controale
Nr. persoane depistate 50% Trim. I-IV

129. Acţiuni în domeniul
relaţiilor de muncă

462.Acțiuni de identificare  şi combatere a cazurilor de muncă
nedeclarată în domeniul prestărilor de servicii

Nr. Controale Trim. III-IV

463.Acțiuni de informare și conștientizare cu privire la  modul în
care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul
electronic de evidență a zilierilor conform prevederilor Legii nr.
52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, modificată şi completată.

Nr. întâlniri organizate

50% Trim. I-IV

464.Acțiuni de informare şi verificare a angajatorilor cu privire  la
registrul general de evidență a salariaților

Nr. controale
Nr. întâlniri organizate

50% Trim. I-IV
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465.Acţiune de informare şi verificare a modului în care
angajatorii respectă prevederile art.129 din Legea nr.62/2011 a
dialogului social, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

Nr. controale
Nr. întâlniri organizate

50% Trim. I-IV

466.Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor români
aflaţi în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la
riscurile la care se pot expune prin necunoaşterea prevederilor
legale.

Nr. controale
Nr. întâlniri organizate

50% Trim. I-IV

Casa Judeţeană de Pensii Dolj

130.

Asigurarea unui
serviciu public stabil,
profesionist,
transparent, eficient
şi imparţial în
interesul cetăţenilor

467.Îmbunătăţirea performanţelor activităţii Casei Judeţene de
Pensii Dolj

Implementat/Realizat în
termen legal 337330 persoane

Permanent

468.Creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor sistemului
public de pensii. 157658 pensionari Permanent

469.Informarea, în domeniul propriu de competenţă, a
persoanelor interesate cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le
revin, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a
sistemelor de securitate socială şi a acordurilor bilaterale de
securitate socială.

10744 cereri

Permanent

470.Dezvoltarea  unui sistem eficient şi transparent de asigurare
la accidente de muncă şi boli profesionale

Permanent

471.Eficientizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare
a capacității de muncă.

Permanent

131.

Simplificare
operaţională

472.Eficientizarea activităţii sistemului public de pensii prin
îmbunătăţirea comunicării cu beneficiarii acestui sistem,
reducerea costurilor aferente furnizării serviciilor publice.

3946 cereri privind
inscrieri noi la

pensie

Permanent

473.Eficientizarea activităţii sistemului public de pensii prin
îmbunătăţirea comunicării in cadrul fiecărei case de pensii, intre
casele de pensii si direcţiile de specialitate din cadrul CNPP.

Permanent

474.Îmbunătăţirea gestiunii documentelor în  Casei Judeţene de
Pensii Dolj.

Permanent

475.Asigurarea infrastructurii de comunicaţii şi securitatea
bazelor de date.

27420 tranzactii în
sistemul informatic

Permanent
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132.

Gestionarea eficientă
a resurselor alocate
sistemului public de
pensii şi sistemului
de asigurare la
accidente de muncă şi
boli profesionale

476.Asigurarea resurselor necesare funcţionării sistemului
public de pensii şi al sistemului de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale.

88000 lei cheltuieli
pentru accidente de

muncă și boli
profesionale

17 accidente de
muncă

Permanent

477.Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul CJP Dolj,
prin promovarea acţiunilor în instanţele de judecată.

1632 dosare pe
rolul instanțelor de

judecată

Permanent

478.Optimizarea cheltuielilor Permanent
479.Atragerea în sistem de noi asiguraţi pe baza contractelor de
asigurare.

Permanent

480.Asigurarea resurselor necesare funcţionării sistemului
public de pensii şi al sistemului de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale.

Permanent

481.Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul CJP Dolj,
prin promovarea acţiunilor în instanţele de judecată.

162 dosare
soluționate

Permanent

482.Optimizarea cheltuielilor Permanent

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial
          Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia

133.

Gestionarea
proiectelor finanţate
prin POCU

Axa Prioritară 1- Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor
- Verificarea achizițiilor și a cererilor de rambursare și plată
- Monitorizarea proiectelor
- Informare și comunicare

6 proiecte contractate

6 proiecte monitorizare implementare 2021-2023

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi
Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor
- Verificarea achizițiilor și a cererilor de rambursare și plată
- Monitorizarea proiectelor
- Informare și comunicare

2 proiecte contractate

37 proiecte
monitorizare

implementare 2017-2021
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 Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor
- Verificarea achizițiilor și a cererilor de rambursare și plată
- Monitorizarea proiectelor
- Informare și comunicare

0 proiecte contractate

47 proiecte
monitorizare

implementare 2017-2020

Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității
 - Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor
- Verificarea achizițiilor și a cererilor de rambursare și plată
- Monitorizarea proiectelor
- Informare și comunicare

16 proiecte contractate

24 proiecte
monitorizare implementare 2021-2023

Axa Prioritaă 6 – Educaţie şi competenţe, obiectivele specifice,
obiectivele specifice :6.2; 6.3; 6.4; 6.6; 6.12; 6.13 si 6.14
- Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor
- Verificarea achizițiilor și a cererilor de rambursare și plată
- Monitorizarea proiectelor
- Informare și comunicare

36 proiecte contractate

81 proiecte
monitorizare implementare 2020-2023

Axa Prioritara 7 - ASISTENTA TEHNICA
- Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor
- Verificarea achizițiilor și a cererilor de rambursare și plată
- Monitorizarea proiectelor
- Informare și comunicare

10 proiecte
monitorizare

implementare 2016-2023

12. SĂNĂTATE

Nr. crt. Direcții de acțiune Acţiuni pentru realizarea obiectivelor

Indicatori anuali
măsurabili propuşi -

valoare anuală
alocată investiţiei

Stadiul fizic
de realizare

Termen
de

finalizare

Consiliul Judeţean Dolj

134.
Îmbunătăţirea Îmbunătăţirea stării de

sănătate a populaţiei, creşterea calităţii
vieţii în condiţiile compatibilizării

483.Amenajare incintă S.C.J.U. Craiova 4,550 mii lei % 2021

484.RO-BG 160: Coordonarea şi sprijinirea modernizării
serviciilor publice de sănătate din regiunea Dolj – Vratsa

82,58 mii lei % 2021
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sistemului sanitar românesc cu cel din
Uniunea Europeană.

485.RO-BG 160: Coordinating and supporting the modernization
of the public health services in Dolj - Vratsa
486.Creşterea eficienţei energetice, a rezistenţei şi stabilităţii
clădirii publice Corp C2 situată str. Tabaci nr.1, Craiova

8,000 mii lei 8,30% 2021

487.Dotare şi extindere radiologie şi laborator investigaţii
paraclinice - Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna

74 mii lei 0% 2021

488.Extinderea si dotarea infrastructurii Ambulatoriului de
specialitate al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti”
Dabuleni

2,220 mii lei 0% 2021

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

135. Asigurarea accesului populaţiei la
servicii de sănătate de bază

A1. Monitorizarea încheierii de contracte între furnizorii de
servicii medicale (cabinetele medicale organizate conform O.G.
124/1998 aprobată prin Legea 629/2001 ambulatorii de
specialitate şi unităţile spitaliceşti) şi Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dolj.

Nr.localități fără
CMF=0
Nr.cab.MF contr=404
Nr,cab.spec.
contr.=220
Nr. Spitale contr=44.

În curs de

desfasurare

Luna iulie

2020

A2. Asigurarea de condiţii suplimentare/ motivante, în vederea
instalării de cabinete medicale în zonele defavorizate

Nr.cab.noi înființate=3 În curs de

desfasurare

Permanent

A3. Asigurarea formarii unui număr adecvat de categorii de
personal cu preponderenţă pentru specialităţile deficitare.

Nr.med spec.noi=231
Nr.med primari noi-
223

Îndeplinit Conf.

Progr. MS

A4. Asigurarea funcţionării Centrelor de Permanenţă din mediul
rural.

Nr.centre
permanență=19

În curs de
desfasurare

Permanent

A5. Îndrumarea şi controlul metodologic pentru unităţile medico-
sociale.

Nr.Unități medico-
sociale=7

În curs de
desfasurare

Permanent

136. Coordonarea îngrijirilor de sănătate
prin asigurarea unor trasee optime
pentru pacienţi, pe categorii de
afecţiuni

A6. Monitorizarea activităţii echipelor  manageriale din unităţile
sanitare prin urmărirea indicatorilor de performanţă ai
managementului prevăzuţi în contractul de administrare.

Nr spitale
monitorizate=12

În curs de
desfasurare

Permanent

A7.Dezvoltarea spitalelor judeţene de urgenţă de interes strategic
şi creşterea competenţei acestora

Nr.spitale
beneficiare=1

În curs de
desfasurare

Permanent

A8. Monitorizarea construcției spitalului regional de urgență,
dotat cu echipamente de ultimă generație și care va elimina
eforturile financiare și umane pentru deplasarea cetățenilor către
București

Stadiu- In curs de
semnare pntract

În curs de
desfasurare

Permanent
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A9. Monitorizarea şi controlul asistenţei medicale primare
(asistenţa medicală de familie şi ambulatoriile de specialitate).

Nr.controale=25 În curs de
desfasurare

Permanent

A10. Implementarea şi monitorizarea de instrumente care să
asigure calitatea serviciilor de sănătate /siguranţa pacienţilor

Nr.sedințe instruire-12 În curs de
desfasurare

Permanent

A11. Organizarea la nivel local a examenelor de rezidenţiat, de
medic specialist şi medic primar.

Nr.examene=2 În curs de
desfasurare

Conf.
Progr. MS

A12. Controlul aplicării legislaţiei în vigoare privind încadrarea,
salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor celorlalte drepturi
salariale în unităţile subordonate.

Nr.unități asistate=1 Îndeplinit Semestrial

A13. Controlul economico-financiar al unităţilor sanitare din
subordine prin: certificarea bilanţului contabil la unităţile sanitare,
verificarea gestionară de fond a unităţilor, verificarea
patrimoniului cabinetelor medicale individuale acordate în
comodat.

Nr.unități
controlate=1

Îndeplinit Trimestrial

A14. Culegerea, prelucrarea şi analiza informaţiilor privind starea
de sănătate a populaţiei, condiţiilor de mediu, activităţii medico-
sanitare şi implicaţiile acestora asupra stării de sănătate a
populaţiei.

Nr lucrări elaborate=0 În curs de

desfasurare

Noiembrie

137.

Management profesionist al
programelor naţionale de sănătate.

A18. Supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile si
netransmisibile ;
Supravegherea calităţii apei, aerului, mediului, a condiţiilor de
muncă, colectivităţilor de tineri şi copii.

Sistem informatic
funcțional

Îndeplinit Permanent

A19. Organizarea şi monitorizarea Programelor Naţionale de
Sănătate finanţate de la bugetul de stat:

Nr.CMI înregistrate=6
Nr.SRL
înregistrate=35

În curs de

desfasurare

Permanent

A20. Implicarea medicilor de familie din mediul rural în asistenţa
medicală comunitară şi în reţeaua de planificare familială

Nr.ALP eliberate=10 În curs de
desfasurare

Permanent

138. Eficientizarea reţelei medicale A21. Controlul, monitorizarea si evaluarea activităţii  de acordare
a asistentei medicale de către unităţile sanitare din judeţ

Nr.rapoarte
elaborate=6

În curs de
desfasurare

Permanent

A22. Acţiuni de control şi inspecţie sanitară în alimentaţia publică
şi colectivă, alimentarea cu apă, gestionarea reziduurilor,
colectivităţile de tineri şi copii, unităţi şcolare si unităţi sanitare.

Nr.subprograme
derulate=23

În curs de
desfasurare

Permanent

A23. Acordarea de consultanţă şi  asistenţa tehnică comunităţilor
locale în stabilirea nevoilor şi a priorităţilor în domeniul asistenţei
medicale comunitare

Nr.as. comunitari=99
Nr.med.sanitari-16

În curs de
desfasurare

permanent

A24. Vânzarea cabinetelor medicale organizate conform O.G. Nr controale =260 În curs de Permanent
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124/1998. desfasurare
A25. Dezvoltarea de centre de sănătate ambulatorii
multifuncţionale ( specialităţi medicale ; specialităţi paraclinice/
servicii de imagistică/laborator/explorări funcţionale)

Nr controale=362 În curs de
desfasurare

Permanent

139. Asigurarea transparentei in
cheltuirea banilor publici

A26 .Simplificarea accesului la serviciile publice prin
funcţionarea  biroului unic

Nr. localități cu
AC=75
Nr. localități cu
MS=15

În curs de
desfasurare

Permanent

A27. Furnizare de servicii publice pe cale electronica.. Nr.Comisii de
vânzare=0
Nr.cabinete
vândute=0-

În curs de
desfasurare

Permanent

A28. Facilitare accesului populaţiei la informaţiile publice prin
publicarea lor pe site-ul DSP

Nr.Centre
multifuncționale=0

În curs de
desfasurare

Conform
HG şi

Ordinelor
MS

140. Dezvoltarea sistemului de control
managerial

A 29.Implementarea programului de dezvoltare a sistemului de
control managerial al DSP Dolj 2017

Birou unic funcțional În curs de
desfasurare

Permanent

A30. Actualizarea Planului strategic al instituţiei Nr.petiții electr.
rezolvate-=84
Nr.IP electr.
rezolv=51

În curs de
desfasurare

Permanent

A 31. Întocmirea Raportului anual asupra sistemului de control
managerial

Actualizari site=273
Articole+429

În curs de
desfasurare

Permanent

A 32.Autoevaluarea sistemului de control  managerial Plan dezvoltare CM
impementat=

În curs de
desfasurare

Permanent

A 33.Actualizarea registrului de riscuri Plan strategic
actualizat

Îndeplinit Trim.II

A 34 Finalizarea elaborării procedurilor si reevaluarea lor Raport anual SCM Îndeplinit Trim.I

A 35 Auditarea sistemului integrat de management ISO 9001/
managementul calităţii, ISO 14001/mediu şi ISO 18001/sănătatea
şi securitatea în muncă.

Nr.autoevaluări=2 În curs de
desfasurare

Trimestrial

Casa de asigurări de sănătate Dolj

Nr. crt. Direcții de acțiune Acţiuni pentru realizarea obiectivelor Indicatori anuali
măsurabili propuşi -

În curs de
desfasurare

Termen
de
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valoare anuală
alocată investiţiei

finalizare

141. Organizarea serviciilor de sănătate
la nivel local

489.Organizarea de întâlniri cu medicii de familie şi cei de
specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor
medicale din asistenţa medicală primară, precum şi respectarea
ărevederiloer actelor normative în vigoare şi de a-i informa asupra
modificărilor apărute în actele normative stabilind măsurile ce se
impun pentru îmbunătăţirea activităţii.

Respectare prevedere
legala

50% Trimestrial

490.Evaluarea gradului de satisfacţie al asiguraţilor privind
calitatea serviciilor medicale, urmărindu-se identificarea cauzelor
care determină nemulţumirea acestora, eliminarea lor şi
propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale
prestate.

Respectare prevedere
legala

50% Trimestrial

491.Informarea asiguraţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile
ce le revin, în calitate de asigurat, în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate.

Respectare prevedere
legala

50% permanent

492.Monitorizarea şi controlul derulării contractelor de furnizare
servicii medicale şi farmaceutice.

Respectare prevedere
legala

50% permanent

493.Monitorizarea programelor naţionale cu scop curativ pentru
boli cu consecinţe grave asupra stării de sănătate a populaţiei atât
prin farmaciile cu circuit închis cât şi prin cele cu circuit deschis
aflate în contract cu CAS Dolj.

Respectare prevedere
legala

50% Trimestrial

494.Gestionarea judicioasă a fondurilor pentru asistenţă medicală,
asistenţa spitalicească şi a asistenţei cu medicamente compensate
şi gratuite în ambulatoriu, în vederea finanţării corespunzătoare a
furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice în sensul
ameliorării nivelului şi calităţii serviciilor medicale

Respectare prevedere
legala

50% permanent

13. TINERET ŞI SPORT

Nr. crt. Direcții de acțiune Acţiuni pentru realizarea obiectivelor

Indicatori anuali
măsurabili propuşi

- valoare anuală
alocată investiţiei

Stadiul fizic
de realizare

Termen de
finalizare

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj
142. Dezvoltarea şi susţinerea practicării

continue a activităţilor fizice şi
495.- semnarea de protocoale de parteneriat în vederea dezvoltării
sportului din Dolj, cu: Administratia Publică Locală, Federatii

Numarul de
protocoale incheiate
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sportive cu implicarea
administraţiei publice locale, mai
ales în mediul rural, acolo unde
sportul este promovat insuficient

sportive nationale, Comitetul Olimpic si Sportiv Român,
Inspectoratul Scolar Judetean, Policlinica pentru Sportivi,
Societatea Civilă, Societăti comerciale, Mass-media si alti
parteneri

in vederea bunei
desfasurari a
actiunilor sportive

80 31.12.2021

143. Dezvoltarea infrastructurii
sportive

496.Sprijin logistic în obtinerea Certificatului de Identitate
Sportivă pentru structurile sportive cu sau fără personalitate
juridică
Asigurarea unui flux informational eficient si operativ cu
institutiile si structurile sportive
- Participarea la adunările generale ale structurilor sportive din
judet; îndrumarea tehnico-metodică a structurilor sportive

Numarul de
certificate de
identitate sportiva,
imbunatatirea
fluxului
informational cu
institutiile si
structurile sportive
prin punerea la
dispozitie a bazei
proprii de date

80

80

31.12.2021

30.10.2021

144. Incurajarea sportului de masă 497.Finantarea continuă si sustinută a activitătii sportive
sprijin logistic
organizarea de actiuni de constientizare a populatiei asupra
fenomenului "Miscare pentru sănătate"
- Atragerea fondurilor din surse private interne sau externe în
vederea realizării unor proiecte sportive

Procentul de
finantare a activitatii
sportive fata de cel
din anul precedent;
cresterea numarului
de actiuni;
imbunatatirea
atragerii de fonduri
pentru proiecte
sportive

0

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

145. Sustinerea sportului de performantă 498.Centralizarea Calendarului sportiv judetean, national,
international
Sprijinirea cursurilor Asociatiilor Judetene în vederea formării si
perfectionării arbitrilor
- Perfectionarea antrenorilor, sprijin logistic pentru înscriere si
avansare la CNFPA

Imbunatatirea
calendarului sportiv
prin cresterea nr de
actiuni si competitii
sportive; ridicarea
nivelului de
pregatire si
perfectionare a
antrenorilor prin
cresterea numarului
de cursuri de
perfectionare

31.03.2021

30.06.2021

31.12.2021
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146. Promovarea educaţiei sportive şi de
voluntariat în școli și prezentarea
beneficiilor obținute prin
practicarea unor activități sportive
tuturor elevilor

499.activităti la nivelul unitătilor scolare, structurilor sportive, în
rândul publicului consumator de evenimente sportive
- realizarea de parteneriate cu mass-media, cu sprijinul Filialei
Academiei Olimpice Române Dolj si a comisiilor judetene de:
educatie sportivă, fair-play si tolerantă în sport, prevenire,
educatie si sanctionare a actelor de dopaj si violentă în sport.

Un numar mai mare
de actiuni si
activitati la nivelul
unitatilor scolare;

31.12.2021
31.122021

147. Sustinerea si promovarea sportivilor
cu rezultate foarte bune

500.- sprijinirea financiară a sportivilor de performantă prin
acordarea de indemnizatii de efort, cantonamente, gratuitate
pentru antrenamente in bazele sportive proprii, gratuitate pentru
refacere si recuperare.

Un procent mai mare
de sprijin financiar
pentru sportivii de
performanta, fata de
anul precedent

31.12.2021

148. Dezvoltarea bazei materiale 501.intretinerea si modernizarea bazelor turistica si sportive
proprii
reparatii curente la Baza Turistica Craiova
- reparatii curente Sala Matei Basarab

Asigurarea de
instalatii si
echipamente
sportive pentru
pregatire si
competitii;
asigurarea unui
standard de curatenie
si functionalitate in
Baza Turistica

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

149. Crearea unui program al egalităţii
de şanse pentru tinerii proveniţi din
medii dezavantajate

502.A.Şcoala de Vară
Facilitarea şi asigurarea incluziunii tinerilor din mediul rural prin
cursuri,întâlniri tematice, vizite la obiective turistice şi de interes
cultural.

Nr. beneficiari:48
tineri din mediul
rural

August 2021

150. Promovarea culturii şi a activităţilor
vocaţionale în  rândul tinerilor

503.A.Picătura de cultură
Sprijinirea şi promovarea diferitelor forme de artă prin
organizarea de evenimente precum vernisaje de expoziţie, lansări
de carte, întâlniri cu personalităţi culturale.

Nr. beneficiari: 100 August 2021
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151. Promovarea voluntariatului şi a
implicării sociale în rândul tinerilor

504.Zilele Centrului de Tineret
Promovarea voluntariatului si a serviciilor oferite de Centrul de
Tineret Craiova.
B.Clubul verde
Activităţi de ecologizare.

C.Sharing experience
Schimburi de experienţă între voluntarii de la Centrele de Tineret
din judeţele Gorj, Dolj şi Sibiu.

Nr. beneficiari : 600

Nr beneficiari: 300

Nr beneficiari :15

Septembrie
2021

Decembrie
2021

Iulie 2021

152. Consiliere şi orientare în carieră 505.Cariera ta, primii paşi
Consilierea şi orientarea tinerilor privind cariera.
Clubul eS
Sedinţe de consiliere şi orientare în carieră.

Nr. beneficiari
direcţi : 50

Nr. beneficiari
direcţi : 90

Iunie 2021

Decembrie
2021

Consiliul Judeţean Dolj

153. Promovarea Judetului Dolj  ca
destinaţie turistică în concordanţă
cu obiectivele şi prioritaţile
generale de dezvoltare ale ţării
noastre, ale Uniunii Europene și ale
tendințelor mondiale în domeniu.

506.-Implementarea proiectului “Centrul international Brancusi -
Centru turistic interactiv”
507.-Restaurarea, consolidarea si promovarea monumentului
istoric „Cula Cernatestilor”
508.-Restaurarea, consolidarea si promovarea monumentului
istoric „Cula Izvoranu Geblescu”
509.-Valorificarea durabila a Monumentului istoric Casa Dianu
din localitatea Craiova, jud.Dolj, prin crearea unui Muzeu
Interactiv al Cartii si Exilului Romanesc si introducerea acestuia
in circuitul turistic.

Numarul de
protocoale incheiate
in vederea bunei
desfasurari a
actiunilor sportive

31.12.2021

154. Stabilirea şi dezvoltarea localităţilor
cu potenţial turistic care pot
valorifica zonele naturale protejate
şi celelalte resurse naţionale: munţi,
păduri, ape şi zonele neafectate de
„epoca modernizării” — zonele
tradiţionale şi culturale din satele
româneşti

510.-identificarea propunerilor de proiecte in domeniul turismului
impreuna cu UAT rile care detin potential turistic conform OG
142.

511.-transmiterea propunerilor de proiecte catre ministerul
turismului.

31.12.2021

512.Consiliul judetean Dolj
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155. Promovarea Judetului Dolj  ca
destinație turistică în concordanță
cu obiectivele și prioritațile
generale de dezvoltare ale țării
noastre, ale Uniunii Europene și ale
tendințelor mondiale în domeniu.

513.-Restaurarea, consolidarea si promovarea monumentului
istoric „Cula Cernatestilor”
514.-Restaurarea, consolidarea si promovarea monumentului
istoric „Cula Izvoranu Geblescu”
515.-Valorificarea durabila a Monumentului istoric Casa Dianu
din localitatea Craiova, jud.Dolj, prin crearea unui Muzeu
Interactiv al Cartii si Exilului Romanesc si introducerea acestuia
in circuitul turistic.

45.14%

 75%

            85%

2022
 2022

          2022

156. Stabilirea și dezvoltarea localităților
cu potențial turistic care pot
valorifica zonele naturale protejate
și celelalte resurse naționale: munți,
păduri, ape și zonele neafectate de
„epoca modernizării” — zonele
tradiționale și culturale din satele
românești

516.-identificarea propunerilor de proiecte in domeniul turismului
impreuna cu UAT rile care detin potential turistic conform OG
142.

517.-transmiterea propunerilor de proiecte catre ministerul
turismului.

2021

14. TRANSPORTURI

Nr. crt. Direcții de acțiune Acţiuni pentru realizarea obiectivelor

Indicatori anuali
măsurabili propuşi -

valoare anuală alocată
investiţiei

Stadiul fizic de
realizare

Termen de
finalizare

Consiliul Judeţean Dolj

157. Reabilitare si modernizare drumuri
judetene 409.189,60 mii lei Lungime (Km)

%
2021

158. Întreţinerea retelei de drumuri
judeţene

518.Întreţinere curentă pe timp de  vară Mp/ ml/buc 2021
519.Întreţinere curentă pe timp de  iarnă t/mc/informari 2021
520.Covoare bituminoase km 2021
521.Siguranţa circulaţiei 1100 km 2021
522.Plantaţii rutiere Buc/mp 2021

159. Reabilitare si modernizare
structuri aeroportuare

523.R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL
CRAIOVA

5,956 mii lei 0,14% 2021
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Reabilitare infrastructura de miscare
Achiziţionare utilaje şi echipamente

Compania  Naţională de  Căi  Ferate „CFR”
160. Dezvoltarea infrastructurii

feroviare pentru asigurarea
siguranţei şi securităţii pentru
călători şi marfă

524.Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri  buc - 2021

161.

Intretinere si reparatii la
infrastructura feroviara publica

525.Lucrari de intretinere ,reparatii linii CF si reparatie
podet CF
-ridicare restrictii de viteza

 buc

2buc

-

2021

15. MINORITĂŢI

Nr. Crt. Direcții de acțiune Acţiuni pentru realizarea obiectivelor

Indicatori
anuali

măsurabili
propuşi -

valoare anuală
alocată

investiţiei

Stadiul
fizic de

realizare

Termen de
finalizare

Consiliul Judeţean Dolj
162. Îmbunătăţirea situaţiei romilor şi

continuarea politicilor de reducere a
decalajelor dintre populaţia romă şi
societate în ansamblu

526.Întărirea parteneriatului cu ONG-urile rrome din judeţ în vederea
identificării şi găsirii soluţiilor de rezolvare a problemelor etniei

permanent

527.Sprijin prin demersuri la Ministerul Afacerilor Externe in vederea
procurarii certificatelor de stare civila cu/fara apostila in cazul cetatenilor
de etnie roma nascuti in strainatate.

permanent

163. Implementare a strategiei naţionale
pentru romi la nivel local

528.Desfăşurarea de acţiuni în teritoriu de punere în legalitate cu acte de
identitate a cetăţenilor de etnie romă, la solicitarea autorităţilor locale sau
reprezentanţilor acestei etnii.

permanent

Instituţia Prefectului Judeţul Dolj
164. Îmbunătăţirea situaţiei romilor 529.Implementarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute de HG 1221 /2011 cu

modificările şi completările ulterioare
numărul
acţiunilor de

permanent
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îndrumare
organizate

530.Consolidarea  parteneriatelor cu ONG-urile rome permanent
531.Realizarea rapoartelor de monitorizare în domeniu numărul

acţiunilor de
verificare
efectuate

permanent

532.Realizarea şi transmiterea de informări către MAI, inclusiv cu privire
la problemele identificate ori la aspectele care pot fi îmbunătăţite

numărul
informărilor
transmise MAI

permanent

533.Organizarea şedinţelor Grupului Local Mixt pentru romi în judeţul
Dolj

Nr.sedinte permanent

534.Organizarea de acţiuni împreună cu organizaţiile neguvernamentale de
romi

Nr.actiuni permanent

Şef Birou
Loredana Filişeanu

Întocmit, Elena Predatu


