
Pagina 1 din 6

RAPORT - SINTEZĂ
privind stadiul de implementare a Planului de acţiuni pentru realizarea în Judeţul Dolj a

obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare  – Anul 2021

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 Planul
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.

Având în vedere obiectivele şi direcţiile de acţiune din Programul de guvernare 2021 şi
activităţile concrete, comunicate de serviciile publice deconcentrate, autorităţile administraţiei
publice locale, Consiliului Judeţean Dolj şi instituţii subordonate acestuia, Planul de acţiuni pentru
realizarea în Judeţul Dolj a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare pentru anul 2021
cuprinde 167 direcţii de acţiune pentru realizarea obiectivelor, respectând următoarea structură:
direcţii de acţiune, măsuri şi acţiuni pentru realizarea obiectivelor indicatori anuali măsurabili
propuşi, stadiul fizic de realizare şi termen de realizare.

Pentru realizarea stadiului de implementare a Planului de acţiuni pentru realizarea în Judeţul
Dolj a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, Biroul Programe Guvernamentale, Servicii
Publice Deconcentrate şi  Situații de urgență, a solicitat, instituţiilor responsabile şi autorităţilor
administraţiilor publice locale, informaţii privind realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare.

Capitolul Afaceri Interne cuprinde 24 de obiective și 61 de acțiuni propuse de către
Inspectoratul de Poliţie  al Judeţului  Dolj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, CEPECA  Dolj,
Instituţia Prefectului judeţul Dolj și Consiliul Județean Dolj, referitoare la: creşterea gradului de
siguranţă a cetăţenilor, combaterea criminalităţii economico-financiare, a evaziunii fiscale, a
corupţiei şi asigurarea unui mediu de afaceri competitiv, combaterea criminalităţii organizate,
transfrontaliere, a terorismului şi fenomenului radicalizării altor riscuri cu impact asupra securităţii
naţionale, combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de persoane. Centrul de Prevenire, Evaluare si
Consiliere Antidrog Dolj acționează pentru creşterea nivelului de informare, educare şi
conştientizare a populaţiei generale cu privire la efectele şi riscurile în plan fizic, psihic şi social ale
consumului de droguri şi SNPP în vederea neînceperii sau întârzierii debutului în consumul de
substanţe care se va materializa prin desfăşurarea unor  activităţi punctuale pentru prevenirea
consumului de droguri. De asemenea, prin consolidarea şi diversificarea serviciilor din cadrul
circuitului integrat de asistenţă, adresate persoanelor consumatoare de droguri aflate în libertate, dar
şi în sistemele privative de libertate se doreşte reducerea numărului consumatorilor de droguri.
Instituţia Prefectului judeţul Dolj acționează, prin cele 5 obiective și 11 acțiuni, pentru asigurarea
legalităţii actelor emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale la termen,
respectând procedurile legale şi îmbunătăţind continuu pregătirea profesională a angajaţilor  și
pentru îmbunătăţirea serviciilor cu impact direct asupra cetăţenilor.
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Serviciile publice comunitare în slujba cetăţeanului pentru eliberarea  documentelor de
identitate, permise, paşapoarte, înmatriculări funcţionează în cadrul Instituţiei Prefectului judeţul
Dolj şi a Consiliului judeţean Dolj.

Serviciul  Paşapoarte acţionează pentru asigurarea dreptului la libera circulaţie în
conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniul paşapoartelor, ale tratatelor şi convenţiilor
internaţionale la care România este parte. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere
şi Înmatriculare a Vehiculelor Dolj are ca obiectiv 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.

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 este
unul din obiectivele prioritare ale Instituţiei Prefectului.

Îmbunătăţirea serviciilor cu impact direct asupra cetăţenilor, conducerea eficientă a
activităţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei
publice centrale organizate la nivelul judeţului, asigurarea cadrului instituţional pentru respectarea
de către autorităţile administraţiei publice locale a unui just echilibru între interesul general şi
interesele locale se realizează de către Instituţia Prefectului Judeţul Dolj.

Standardizarea şi armonizarea cu normele europene a producţiei statistice şi a metadatelor
prin extinderea utilizării surselor administrative de date în toate domeniile statistice, creşterea
gradului de satisfacere a necesităţilor tuturor utilizatorilor de statistici oficiale se realizează de către
Direcția de Statistică Dolj.

La capitolul Finanţe publice şi fiscalitate au fost propuse 20 obiective și 56 acțiuni,  având
ca indicator anual masurabil îndeplinirea integrala  a nivelului planificat de ANAF al indicatorilor
de performanta pentru anul 2021. Printre acțiunile realizate se numără: realizarea programului de
încasări venituri bugetare, prevenirea şi combaterea indisciplinei fiscale, dezvoltarea activităţii de
informaţii fiscale de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj.

La capitolul Antreprenoriat și Turism au fost propuse 12 obiective, printre care Promovarea
Județului 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 și
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. Privind IMM-urile, direcțiile de acțiune se
referă la Dezvoltarea Agenţiilor Regionale de Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului și
Continuarea programului Romania Start-up Nation. Simplificarea procedurilor administrative,
dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică și consolidarea ghiseelor unice online, precum
punctul unic de contact electronic, ghiseul virtual de plăți, ghișeul unic pentru IMM-uri, constituie
priorități ale planului de acțiuni.

Capitolul Investiţii și Proiecte Europene. La nivelul județului Dolj se află în execuție
Drumul Expres Craiova-Pitești Tronsonul 1, cu o lungime de 17 km și modernizarea Aeroportului
Craiova. Investiţii pentru dezvoltarea/ modernizarea instituţiilor publice și monumente istorice
„Cula Cernatestilor” și „Cula Izvoranu-Geblescu” realizate de Consiliul Judeţean Dolj.

În anul 2021,  tronsonul I al Drumului Expres Craiova-Pitești a fost realizat în procent fizic
de 43,21% , iar stadiul financiar se ridică la 36,67%.

Dezvoltarea infrastructurii de transport aerian rămâne o prioritate a județului Dolj, împreună
cu reabilitarea/modernizarea/întreţinerea reţelei feroviare și dezvoltarea infrastructurii feroviare
pentru asigurarea siguranţei şi securităţii pentru călători şi marfă.  Pentru modernizarea
Aeroportului Craiova, Consiliul Județean Dolj investește 5,956 mii lei pentru realizarea investitiei,
care va contribui la cresterea traficului aerian și va genera dezvoltarea regiunii Oltenia.

Primăria Craiova și-a propus reabilitarea/modernizarea/întreţinerea reţelei de transport urban
de călători prin reabilitare și modernizarea străzilor și prin achiziția de autobuze noi.
Referitor la transport și infrastructură Consiliul Județean Dolj a alocat 409.189,60 mii lei  pentru
reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene.

De asemenea, la nivelul județului Dolj se află în execuție obiectivul Conducta de transport
gaze DN 500 Craiova – Segarcea – Băilești – Calafat, în scopul asigurării sursei de gaze, pentru
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zona de sud a Olteniei. Aceasta va fi executată pe două tronsoane Craiova – Segarcea 39,3 km. Până
în prezent, pentru înființarea distribuției de gaze, s-a solicitat și emis aviz tehnic de principiu pentru
orașul Segarcea și comunele Malu Mare, Teasc, Ghindeni și Calopăr. Pentru tronsonul Segarcea -
Băilești – Calafat cu lungimea de 85,5km, până în prezent s-a elaborat Studiul de Fezabilitate și este
în curs de elaborare Proiectul Tehnic.

Măsurile din Programul de guvernare pe domeniul fonduri europene au fost structurate pe
două categorii importante de măsuri specifice, respectiv măsuri specifice perioadei de programare
2021 - 2027, precum şi măsuri specifice perioadei de programare 2014 – 2020. Creşterea absorbtiei
fondurilor europene prin acţiuni de promovare si diseminare in rândul fermierilor a masurilor
PNDR 2014-2020, identificarea potenţialilor beneficiari, consiliere tehnica de specialitate sunt
realizate de  Direcţia pentru Agricultură Dolj care a identificat 600 de potentiali beneficiari ai
masurilor PNDR și a întocmit 10 proiecte și 5 cereri de plată.
Consiliul Judeţean Dolj şi-a propus ca obiectiv Utilizarea completă a fondurilor structurale şi a celor
de finanţare a obiectivului cooperare teritorială europeană, în susţinerea planurilor de dezvoltare
regionale prin întocmirea şi depunerea de cereri de finanţare în vederea obţinerii de finanţări prin
Instrumentele Structurale U.E. si alte fonduri externe nerambursabile, în cadrul programelor
operaţionale si altor programe pentru care administraţia publică, în special Consiliul Judeţean Dolj,
este aplicant eligibil. Un alt obiectiv este Promovarea strategiilor şi a programelor derivate aferente
Bazinului Dunării.

Activitatea OIR POSDRU Sud Vest Oltenia urmăreste obiective majore, esențiale pentru
implementarea POCU 2014-2020. În anul 2021 la nivelul OIR POSDRU există 260 proiecte
evaluate, există 97 proiecte contractate și 263 proiecte monitorizare și 232 proiecte gestionate.
Bugetul estimat la nivelul regiunii a fost de 153.907 mii lei, ajungându-se la 31.12.2021 la 224 028
mii lei, respectiv la un procent de 146% absorbție fonduri europene.
 Agenția pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiții şi Promovare a Exportului
Craiova asigură asistenţă tehnică gratuită pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru IMM-
uri.

Capitolul Agricultură cuprinde 35 obiective și 79 acțiuni. În anul 2021, Direcţia pentru
Agricultură Dolj, cu 12 obiective și 54 acțiuni, a asigurat implementarea la nivel judeţean a
politicilor şi strategiilor din domeniul agricol cuprinse în programul de guvernare, printre care
stimularea agriculturii de mijloc prin promovarea fermelor de familie, a asocierii agricultorilor şi a
lanţurilor scurte de desfacere a produselor agricole, creşterea productivităţii agriculturii pentru a
permite acoperirea necesarului de produse agroalimentare, refacerea si extinderea sistemului de
irigaţii, monitorizare si centralizare fond funciar. Au fost realizate: monitorizarea executării
arăturilor de primăvară şi a înfiinţării culturilor de primăvara, cu respectarea încadrării in perioada
optima pentru fiecare specie, monitorizarea înfiinţării de plantaţii pomicole noi prin asigurarea
materialului săditor din pepiniere, identificarea si monitorizarea suprafeţelor ocupate cu legume.
Direcţia Pentru Agricultură  Judeţeană  se ocupă şi cu colectarea datelor privind stadiul
însămânţărilor culturilor agricole si starea de vegetaţie a acestora.
OJFIR Dolj are 8 obiective și 14 acțiuni care vizează promovarea măsurilor active prin PNDR
2014-2020, în conformitate cu procedura specifică de lucru şi calendarul anual al sesiunilor pentru
depunerea cererilor de finanţare şi prevederile cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014-2020 (PNDR).

În vederea refacerii sistemului de irigaţii s-a lucrat la Reabilitarea amenajării de irigaţii Nedeia
- Măceşu, fiind realizat 96,58%din contractul de execuție, iar în vederea reabilitării  amenajărilor de
irigaţii Calafat - Băileşti și Cetate – Galicea, s-a realizat 16,05% din contractul de proiectare.

Consiliul judeţean Dolj are ca direcţii de acţiune accelerarea procesului de dezvoltare rurală,
inclusiv a serviciilor din spaţiul rural, extinderea suprafeţelor de păduri în România, susţinerea
cercetării agricole şi a formării profesionale.

OSPA efectuează studii pedologice în vederea stabilirii claselor de calitate ale terenurilor, ce
fac obiectul scoaterilor definitive sau temporare din circuitul agricol, necesare stabilirii taxelor,
analize fizico-chimice de sol, apă, plante, îngrăşăminte.
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DSVSA răspunde de supravegherea, profilaxia si controlul bolilor la animale, inspectii si
controale la unităţi conform planificărilor anuale, supravegherea si controlul in domeniul sigurantei
alimentelor.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură are ca direcţii de acţiune Derularea Campaniei
2021, Control în teren şi prin teledetecţie, Plata în avans şi finală. De asemenea acționează pentru
Informarea fermierilor şi acordarea de consultanţă privind depunerea cererilor de sprijin pe
suprafaţă prin Activităţi tip caravană, apariţii mass media, distribuirea materialelor informative
tematice (fluturaşi, pliante, afişe) şi sesiuni de informare adresate fermierilor şi personalului din
primării cu atribuţii în agricultură.

La capitolul Mediu Ape și Păduri,  există 17 obiective și 55 acțiuni care vizează creşterea
calităţii vieţii şi a mediului în comunităţile umane și se înscrie în priorităţile strategice ale Agenției
pentru Protecția Mediului, Gărzii de Mediu și Consiliului Judeţean Dolj, la fel ca şi conservarea
biodiversităţii şi a patrimoniului natural al României prin utilizarea raţională a resurselor naturale,
consultarea cu societatea civilă şi dezvoltarea de parteneriate sustenabile privind protecţia mediului.
Comisariatul Judeţean Dolj al Gărzii de Mediu urmăreşte îmbunătăţirea calităţii aerului, apelor de
suprafaţă şi subterane, precum şi a solului. Monitorizarea și exploatarea în condiţii de siguranţă a
infrastructurii de gospodărire a apelor compuse se află în responsabilitatea SGA Dolj.

În vederea refacerii sistemului de irigaţii s-a propus reabilitarea, de către ANIF Dolj, a
amenajării de irigaţii Nedeia – Măceşu, reabilitarea amenajării de irigaţii Calafat - Băileşti, și
reabilitarea amenajării de irigaţii Cetate - Galicea.

Implementarea proiectelor „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”  şi
Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata contribuie la creşterea calităţii vieţii şi
a mediului în comunităţile umane. Direcţia Silvică Dolj are în vedere dezvoltarea durabilă a
fondului forestier al judeţului, realizarea programului de regenerarea pădurii. În anul 2021, în
programul regenerarea pădurilor, efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a pădurii,
respectarea posibilității de recoltare a masei lemnoase este planificată identificarea, delimitarea şi
constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităţilor în cadrul comisiilor stabilite prin ordin
al prefectului.În acest context, au fost împădurite 304 ha cu 588 000 puieți.

Garda Forestieră acționează pentru respectarea regimului de utilizare a resurselor pădurii
precum și utilizarea durabilă a resurselor cinegetice prin controlul respectării regimului cinegetic și
acțiuni prevenire și combatere a braconajului.

Direcţiile de acţiune stabilite în cadrul capitolului Dezvoltare și Administraţie Publică
stabilite de către Consiliul Judeţean Dolj  și unitățile administrativ - teritoriale se axează în principal
pe asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural. În acest
sens s-au propus o serie de programe printre care: Programul investiții în termoizolarea locuințelor,
Program modernizare/reabilitare rețele edilitare, Dezvoltarea sistemului de apa-canalizare,
Asigurarea calităţii apei destinate consumului uman prin reabilitarea tehnologiilor de tratare şi a
reţelelor de apă existente.

Direcțiile de acțiune la nivelul primăriilor se referă la :
· Modernizare străzi de interes local
· Investiţii în infrastructură
· Înfiinţare sau modernizare sistem public de alimentare cu apă şi canalizare
· Modernizare şi extindere dispensar uman
· Amenajare parc
· Modernizare și reabilitare drumuri comunale
· Modernizarea şi Reabilitarea sistemului de iluminat public stradal

Au fost demarate proiecte noi în sprijinul învăţământului şi al culturii, precum Colegiul Naţional
"Carol I" și Opera Română Craiova. Până în prezent, în urma procedurilor de licitație, având în
vedere valoarea de aproape 100 de milioane de lei a contractului, s-a stabilit constructorul.
             La capitolul  Muncă și Protecție socială au fost propuse 28 obiective de către AJOFM și
Agenţia Județeană Pentru Plăţi și Inspecţie Socială, Casa județeană de pensii, ITM Dolj. Printre
acestea, Îmbunătățirea accesului pe piața forței de muncă a grupurilor defavorizate, Creșterea
gradului de flexibilitate a pieței muncii, Monitorizarea si controlul cu privire la implementarea
politicilor aferente sistemului naţional de asistenta sociala, Administrarea si gestionarea
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corespunzatoare si eficienta a fondurilor alocate de la bugetul de stat si efectuarea platilor privind
beneficiile sociale, in  limita creditelor bugetare alocate si deschise cu aceasta destinatie, ș.a.
Agenţia Județeană Pentru Plăţi și Inspecţie Socială are 12 obiective care constau în efectuarea
platilor beneficiilor de asistenta sociala, activitatii de implementare a programelor din domeniul
asistentei sociale si incluziunii sociale, monitorizarea si controlul cu privire la implementarea
politicilor aferente sistemului national de asistenta sociala. Pentru îndeplinirea obiectivelor, în anul
2021 a fost desfășurate 265 activități.

Pentru indeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pentru anul 2021,
AJOFM Dolj   a asigurat un mix de masuri de stimulare a ocuparii, sprijinind atat angajatorii cat si
persoanele aflate in cautare de loc de munca. AJOFM Dolj și-a concentrat actiunile pe furnizarea de
servicii de ocupare a celor aflati in cautarea unui loc de munca, adoptarea nevoilor, fara a face rabat
de la principiul accesului nediscriminatoriu la serviciile si masurile legale aplicabile  si activarea si
incurajarea ocuparii persoanelor dezavantajate pe piata muncii .

În vederea realizării obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, în cursul anului 2021
Casa județeană de Pensii Dolj a îndeplinit următoarele:

- repartizarea şi prelucrarea operativă a cererilor de înscriere la pensie şi a cererilor de
recalculare, care sa conducă la reducerea numărului cererilor soluţionate peste termenul legal;

- reducerea timpului de soluţionare a cererilor de înscriere la pensie şi a cererilor de
recalculare;

- stabilirea corectă a drepturilor de pensie și a altor drepturi de asigurări sociale;
- revizuirea standardelor de timp pentru soluţionarea unei cereri, ș.a.
Pe parcursul anului 2021  personalul ITM Dolj a desfăşurat o serie de controale în domeniul

relaţiilor de muncă care au fost mediatizate, în speranţa unui efect educaţional asupra angajatorilor,
dar mai ales a angajaţilor, în probleme de legislaţia muncii.

La capitolul politici în domeniul sănătăţii, au fost propuse 7 obiective și 53 de acţiuni de
către  Direcția de Sănătate Publică Dolj, CAS Dolj și Consiliul Judeţean Dolj. Dintre acestea fac
parte: asigurarea accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile medicale de bază, prevenirea şi controlul
bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei, eficientizarea reţelei medicale şi
îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical, asigurarea transparenţei în cheltuirea banilor
publici. Consiliul Judeţean Dolj  acționează pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei,
creşterea calităţii vieţii în condiţiile compatibilizării sistemului sanitar românesc cu cel din Uniunea
Europeană. Construirea spitalului județean Dolj și consolidare, reabilitare, modernizare, extindere şi
dotare spitale orăşenești Segarcea și Dăbuleni sunt cele două obiective majore în infrastructura de
sănătate a județului. Pentru îndeplinirea  obiectivelor Consiliul Judeţean Dolj  derulează 41 de tipuri
de activități.

În domeniul educației,  Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Consiliul Județean Dolj au
propus 7 obiective printre care: Pachetul social garantat pentru educaţie, Corelarea planului anual de
şcolarizare cu evoluţia demografică pe zone, opţiunile/interesele elevilor şi posibilităţile de inserţie
profesională pe piaţa muncii, Continuarea demersurilor pentru modernizarea şi conservarea
infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor necesare unui demers didactic de calitate, investiţii în
infrastuctura educaţională şi în mijloacele de învăţare, finalizarea investiţiilor începute

Autoritățile administrației publice locale se preocupă de modernizarea şi dezvoltarea bazei
materiale a şcolilor în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învăţământ de
calitate care să dezvolte respectul pentru educaţie şi formare, valori culturale şi morale. Se are în
vedere corelarea planului anual de şcolarizare cu evoluţia demografică pe zone, opţiunile/interesele
elevilor şi posibilităţile de inserţie profesională pe piaţa muncii.

În anul 2021, prin cele 47 de acțiuni, ISJ Dolj s-a preocupat de monitorizarea, sprijinirea și
consilierea școlilor pentru digitalizarea unităților de învățământ; aplicarea în teritoriu a programelor
naționale de dotare a şcolilor cu calculatoare, softuri educaţionale, echipamente multimedia,
echipamente video de securitate, mobilier şcolar etc.

Capitolul Cultură cuprinde 12 obiective și 36 de acțiuni, printre care:
- 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 comunităţi.
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- Întărirea capacităţii instituţionale în elaborarea politicilor publice în domeniul culturii şi de
management al programelor în domeniul cultural, a stimulării industriilor creative, armonizării
legislaţiei din domeniul cultural cu legislaţia UE, promovarea creaţiei contemporane şi a diversităţii
culturale româneşti

- Elaborarea unui cod al patrimoniului naţional care să asigure cadrul legal şi instituţional
pentru evaluarea, protejarea şi păstrarea patrimoniului cultural naţional.
Culte şi minorităţi - priorităţi strategice
- Sprijinirea cultelor religioase în scopul liberei exprimări a credinţei şi asigurarea unei

finanţări transparente şi echitabile
- Dezvoltarea de politici care să permită afirmarea şi păstrarea identităţii etnice, culturale,

lingvistice şi religioase prin politici afirmative, promovarea toleranţei, încurajarea dialogului
interetnic şi combaterea formelor de extremism

Consiliul Judeţean Dolj  acționează pentru dezvoltarea economiei culturale prin asigurarea
unui cadru juridic, economic şi financiar-fiscal eficient, eficace şi stimulativ care să răspundă
nevoilor specifice ale creatorilor, Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural.

   Capitolul Tineret şi Sport - cuprinde 15 obiective și 28 de acțiuni printre care: dezvoltarea
şi susţinerea practicării continue a activităţilor fizice şi sportive cu implicarea administraţiei publice
locale, mai ales în mediul rural, acolo unde sportul este promovat insuficient; promovarea educaţiei
sportive şi de voluntariat în şcoli şi prezentarea beneficiilor obţinute prin practicarea unor activităţi
sportive tuturor elevilor; promovarea Judeţului Dolj  ca destinaţie turistică în concordanţă cu
obiectivele şi prioritaţile generale de dezvoltare ale ţării; 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.
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