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STADIUL DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢUL OLT A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN 
PROGRAMUL DE GUVERNARE  

TRIMESTRUL III 2012 
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Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

CAPITOLUL 3 – POLITICA FISCAL-BUGETAR Ă 
1. Creşterea nivelului 

veniturilor bugetare prin 
promovarea unor măsuri de 
lărgire a bazei de impozitare 
şi îmbunătăţirea  colectării 

1.1. Implementarea sistemului de 
depunere şi preluare on-line de către toţi 
contribuabilii a declaraţiilor fiscale 

D.G.F.P. Olt 
A.M.A.V.S. 

Permanent 
 

Realizat 
Trim. III 

  S-a simplificat procedura de depunere a 
declaraţiilor fiscale prin înregistrarea şi 
preluarea automată a informaţiilor din declaraţii 
prin procesare, in procent de 100% a 
declaraţiilor primite de la contribuabili. 
   Extinderea utilizării modalităţii de depunere a 
declaraţiilor fiscale on-line atât la persoanele 
juridice cât şi la persoanele fizice pentru 
creşterea operativităţii procesului de 
administrare a obligaţiilor bugetare prin 
creşterea preluării de declaraţii transmise on-
line la un număr de 27.368 declaraţii în trim III 
2012. 

1.2. Analizarea permanentă de către 
fiecare unitate fiscală teritorială a 
gradului de conformare privind 
depunerea declaraţiilor 

D.G.F.P. Olt 
A.M.A.V.S. 

Permanent 
 

Realizat 
Trim. III 

  Informarea contribuabililor cu privire la 
obligaţiile declarative înainte de termenele de 
declarare şi plată. 
   Analizarea permanentă de către fiecare 
unitate fiscală teritorială a gradului de de 
depunere voluntară a declaraţiilor, acest 
indicator situându-se la trim.III 2012 la 
94,98%. 
   Transmiterea cu operativitate de notificări 
contribuabililor care nu au depus în termen 
declaraţii şi deconturi sau care au comis erori în 
completarea declaraţiilor pentru un număr de 
2.929 contribuabili. 

1.3. Menţinerea unei legături 
permanente cu contribuabilii pentru 
impulsionarea încasării veniturilor 
bugetare prin conformare voluntară, în 
termene legale. 

D.G.F.P. Olt 
A.M.A.V.S. 

Permanent 
 

Realizat 
Trim. III 

  Analizarea permanenta de către fiecare unitate 
fiscală teritorială a gradului de conformare 
voluntară la plată, acest indicator situându-se la 
trim.II 2012 la 77,72 %. 
  Menţinerea unei legături permanente cu 
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contribuabilii pentru impulsionarea încasării 
veniturilor bugetare prin conformare voluntară, 
în termene legale. 
  Îndrumarea contribuabililor persoane fizice şi 
juridice care au calitatea de angajator privind 
modul de completare şi depunere a 
formularului 112– Declaraţie privind obligaţiile 
de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe 
venit şi evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate. 
  Mediatizarea în rândul contribuabililor – 
persoane fizice pobilităţii de plătii on-line 
obligaţiile fiscale, prin intermediul cardurilor 
bancare. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reducerea fraudei şi 
neconformării în domeniul 
TVA şi reformarea procesului 
de rambursare a TVA pentru 
a soluţiona întârzierile în 
decontarea rambursărilor; 
 
 
 
 
 
 

2.1. Eliminarea întârzierilor în 
decontarea rambursărilor de TVA -  
efectuarea cu prioritate a inspecţiilor 
fiscale la contribuabilii care solicită 
rambursarea taxei pe valoarea adăugată. 

D.G.F.P. Olt 
A.I.F. 

Permanent 
 

Realizat 
Trim. III 

     În trim.III 2012, potrivit obiectivelor 
cuprinse în programul de dezvoltare economică 
şi socială a judeţului Olt specifice. Activităţii 
de Inspecţie Fiscală, organele de inspecţie 
fiscală au acordat prioritate acţiunilor de 
verificare pentru reducerea fraudei şi 
neconformităţii în domeniul TVA, eliminarea 
întârzierilor în rambursarea TVA în scopul 
diminuării efectelor crizei economice financiare 
asupra operatorilor economici. 
      Ca urmare, au fost efectuate109 verificări 
pentru soluţionarea deconturilor negative de 
TVA cu opţiune de rambursare, în sumă de 
20.583,37 mii lei ( 4 vizând soluţionarea 
deconturilor de TVA mai mari de 500.000 lei, 
în sumă de 11.038,01 mii lei) , tot atâtea 
verificări fiind efectuate în aceeaşi perioadă a 
anului precedent, suma solicitată la rambursare 
fiind mai mare cu 12.116,71 mii lei ( în anul 
2011 nefiind soluţionat niciun decont de TVA 
cu sume mai mari de 500.000 lei ). 
      Creşterea atât a numărului de deconturi cât 
şi a sumei solicitată la rambursare reprezintă 
efectul OUG 49/31.05.2011 prin care s-a 
implementat taxarea inversă pentru cereale şi 
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plante tehnice înainte de începutul perioadei de 
recoltare a acestora, având în vedere fenomenul 
evazionist ce s-a manifestat în acest domeniu de 
activitate, măsuri de simplificare ce se vor 
aplica până la data de 31.05.2013. 
      Cele 109 deconturi de TVA cu opţiune de 
soluţionate astfel: TVA cu drept de rambursare 
în valoare de 20.583,37 mii lei au fost 
rambursare = 20.157,30 mii lei;; TVA fără 
drept de rambursare  = 426,07 mii lei.mii lei. 
    Suma TVA fără drept de rambursare a 
reprezentat 2,06 % din suma solicitată la 
rambursare în trim. III 2012, 124,36 mii lei în 
raport cu trim. III 2011 când a reprezentat 6,50 
%, respectiv 550,43 mii lei. 
      Din totalul de 198  deconturi de TVA cu 
opţiune de rambursare depuse de contribuabili, 
în valoare de 36.436,21 mii lei, un număr de 
trei contribuabili au renunţat la rambursarea 
sumei solicitată prin deconturile cu sume 
negative de TVA cu opţiune de rambursare, în 
sumă de 220,73 mii lei. 
      În consecinţă, la data de 30.09.2012, au 
rămas nesoluţionate 86 deconturi de TVA în 
sumă de 15.632,11  mii lei care vor fi 
soluţionate în luna octombrie 2012. 
       Din cele 86 deconturi rămase de soluţionat, 
nouă au sume mai mari de 500 mii lei, şi pentru 
un număr de 48 deconturi de TVA, organele de 
inspecţie, în vederea soluţionării, au solicitat 
altor judeţe efectuarea de verificări incrucişate 
pentru stabilirea realităţii şi a legalităţii sumelor 
solicitate la rambursare. 

2.2. Verificări fiscale la contribuabilii 
care desfăşoară activităţi în domeniul 
comerţului, industriei, agriculturii, 
construcţiilor, prestărilor de servicii şi 
altele, pentru identificarea şi combaterea 
fraudelor fiscale privind taxa pe valoarea 

D.G.F.P. Olt 
A.I.F. 

Permanent 
 

Realizat 
Trim. III 

Organele de inspecţie fiscală au desfăşurat 
acţiuni pentru reducerea fraudei fiscale din 
economia judeţului Olt realizând 75 inspecţii 
generale la operatori persoane juridice şi 166 
inspecţii generale la operatori persoane fizice. 
La contribuabilii supuşi inspecţiei fiscale a fost 
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adăugată, identificarea şi combaterea 
fraudelor fiscale privind TVA. 

diminuată pierderea fiscală cu suma de 
1.841,87  mii lei. 
Domeniile de activitate cu risc ridicat de 
evaziune fiscală prin prisma rezultatelor 
activităţii de inspecţie fiscală pentru trim. III al 
anului 2012 sunt următoarele: 
- Intermedieri în comerţul cu produse diverse – 
11.072,73 mii lei 
- Operaţiuni de mecanică generală – 509,48 mii 
lei 
- Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii – 400,50 mii lei 
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare 
– 198,38 mii lei 
- Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate – 188,63 mii lei 
- Cultivarea cerealelor şi a plantelor 
leguminoase – 164,70 mii lei 
  Urmare inspecţiilor efectuate s-au înaintat 15 
plângeri penale pentru un prejudiciu în valoare 
de 14.940,95 mii lei , comparativ cu trim. III 
2011 când s-au înaintat 19 plângeri penale 
pentru un prejudiciu în valoare de 9.954,47 mii 
lei. 

2.3. Acţiuni operative, controale 
inopinate şi/sau încrucişate, în limita 
competenţelor, la unităţile şi subunităţile 
contribuabililor sau la oricare alte locuri 
în care aceştia desfăşoară activităţi 
producătoare de venituri, pentru 
identificarea şi stoparea fenomenului de 
evaziune fiscală la persoane fizice şi 
juridice, acţiuni ce vor fi nominalizate 
potrivit prevederilor Ordinului 
preşedintelui ANAF nr. 678/2008. 

D.G.F.P. Olt 
A.I.F. 

Permanent 
 

Realizat 
Trim. III 

Organele de inspecţie fiscală au efectuat în 
perioada analizată: 
- 11 inspecţii fiscale pe baza informaţiilor 
transmise de Garda Financiară. 
În cadrul acţiunilor de verificare s-au stabilit 
venituri suplimentare în valoare de 3.218,68 
mii lei şi s-au înaintat 5 plângeri penale 
organelor în drept pentru continuarea 
cercetărilor. 
- 238 controale inopinate/încrucişate pentru 
identificarea şi stoparea fenomenului de 
evaziune fiscală la contribuabili persoane fizice 
şi juridice care desfăşoară activităţi în domenii 
cu risc fiscal ridicat pentru administraţia fiscală, 
39 reprezentând numărul controalelor 
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încrucişate pentru verificarea realităţii şi 
legalităţii operaţiunilor, solicitate de alte 
structuri ANAF, 115 reprezentând cercetări la 
faţa locului în scopul verificării existenţei 
sediului social în scopul înregistrării ca plătitor 
de TVA (pentru 12 contribuabili nu s-a aprobat 
înregistrarea ca plătitor de TVA).  
  Urmare acestor acţiuni, organele de control 
din cadrul AIF Olt au propus pentru un număr 
de 10 operatori economici efectuarea unor 
inspecţii fiscale generale. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

Îmbunătăţirea gestionării 
arieratelor fiscale în 
creşterea şi intensificarea 
controlului asupra 
contribuabililor în cazul 
cărora potenţialul de 
colectare este mare; 
 
 
 
 

3.1. Creşterea gradului de recuperare a 
creanţelor bugetului general consolidat 
prin: 

- Monitorizarea zilnică a încasărilor 
la bugetul consolidat al statului în 
vederea întreprinderii de măsuri 
operative pentru realizarea programului 
de încasari la nivelul fiecărei unitaţi 
fiscale teritoriale şi pe fiecare buget. 

- Accelerarea procedurilor de 
executare silită a creanţelor bugetare în 
vederea recuperării debitelor restante 
datorate de agenţii economici, precum 
şi mediatizarea legislaţiei fiscale pe 
linia executării silite cu scopul 
conştientizării contribuabililor asupra 
obligaţiilor ce le au faţă de bugetul 
statului, în vederea conformării 
voluntare la plata impozitelor, taxelor şi 
a altor venituri bugetare. 

D.G.F.P. Olt 
A.M.A.V.S. 

Permanent 
 

Realizat 
Trim. III 

Urmare activităţii desfăşurate în perioada 01.07 
- 30.09.2012  încasările nete la bugetul general 
consolidat s-au situat la nivelul sumei  
150.006,49  mii lei. 
Acţiunile întreprinse pe linia executării silite în 
perioada 01.07 -30.09.2012 au constat în: 
- emiterea unui număr de 10.702  titluri 
executorii pentru debite în sumă de 43.219 mii 
lei  (3.354 titluri executorii în valoare de 9.875 
mii lei pentru  persoane fizice şi 7.348 titluri în 
valoare de 33.344 mii lei pentru  persoane 
juridice).                                                                 
Acţiunile iniţiate in perioada 01.07-30.09.2012 
se individualizează în aplicarea unui număr de 
211  sechestre pentru suma de 1.850 mii  lei (9  
pentru bunuri mobile în suma de 398 mii  lei şi 
12 pentru bunri imobile  pentru suma de 1.452 
mii  lei), 452  popriri pe venituri terţi în suma 
de  3.220 mii lei şi  4.662 popriri pe conturi 
bancare în sumă de 35.754 mii  lei ; 
Urmare acţiunilor iniţiate în in perioada 01.07. - 
30.09. 2012 au fost recuperate creanţe bugetare 
în sumă de 18.643  mii  lei: 
-        44 mii  lei  popriri venituri; 
-    7.334 mii  lei popriri bancare; 
-  11.265mii lei încasări după emiterea somaţiei 
fără alte forme   de executare. 
Prin modalităţile de executare silita s-au încasat 
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debite în sumă totală de 18.643 mii  lei, fata de 
încasările realizate în aceeaşi perioada a anului 
precedent care au fost în sumă totală de  16.592 
mii  lei, deci o creştere de 2.051 mii lei. 
Urmare masurilor întreprinse pentru  realizarea  
creanţelor fiscale prin modalităţi de executare 
silită , în cursul trim III 2012  s-au organizat la 
nivelul unităţilor fiscale teritoriale,  un număr 
de 103  licitaţii de vânzare bunuri sechestrate 
din patrimoniul debitorilor rău platnici, pentru 
122  bunuri mobile  în valoare de 582 mii  lei si  
69 bunuri imobile in valoare de 1.859 mii  lei. 
  Din acţiunea de valorificare a bunurilor 
sechestrate  prin licitaţii publice nu s-au 
adjudecat bunuri  în cursul trim. III, urmare a 
lipsei de ofertanţi cauzată în special de criza 
economica. 
Arieratele rămase de recuperat  pe total buget 
general consolidat, existente în sold la data de 
30.09.2012 în suma 92.691.453 lei, defalcate pe 
bugete se prezintă astfel : 
 - buget de stat   73.428.789  lei                             
 - buget asigurări sociale de stat  13.671.069  lei   
 - buget asigurări sociale pentru şomaj 562.852  
lei          
 - buget asigurări sociale de sănătate 5.028.743    
lei 
Din totalul arieratelor  de recuperat la data  de 
30.09.2012 în suma de 92.691.453 mii lei ,un 
procent de 49,13%, respectiv suma de 
45.545,88 mii lei, îl reprezintă arierate incerte 
în care sunt incluse: creanţe fiscale pentru care 
s-a solicitat deschiderea procedurii de 
insolvenţă, creanţe fiscale stabilite prin 
estimarea bazei de impunere de către organele 
inspecţiei fiscale, creanţe fiscale pentru care s-
au formulat contestaţii şi creanţe fiscale ale 
contribuabililor declaraţi inactivi. 
Începând cu  luna ianuarie 2010, se analizează 
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din Sistemul de Administrare a Creanţelor 
Fiscale clasificarea arieratelor  bugetare  
precum şi indicatorii de gestiune a arieratelor, 
instrumente care vor duce la creşterea gradului 
de analiza a activităţii desfăşurate, 
standardizarea acţiunilor întreprinse, urmărirea 
realizării previziunilor şi redirecţionarea 
măsurilor pentru realizarea scopului propus, 
respectiv creşterea gradului de încasare, 
scăderea volumului arieratelor recuperabile la 
sfârşitul perioadei de raportare şi realizarea 
unui civism fiscal ridicat. 

3.2 Asigurarea unei mai bune 
colectări a veniturilor statului printr-un 
management modern şi eficace prin 
implementarea şi realizarea unui tablou 
de bord ce cuprinde principalii 
indicatorii de performanţă 

D.G.F.P. Olt Lunar Realizat 
Trim. III 

Gradul de realizare a programului de 
incasari  venituri  bugetare - valori brute  –
105,42% 

Gradul de realizare a programului de 
incasari venituri bugetare - valori nete-  
106,91% 

Reducerea arieratelor recuperabile la 
finele anului de raportare – 34,50mil. lei din 
ţintă propusă pentru sfârşitul anului de 54,79 
mil lei; 

Ponderea încasărilor realizate prin 
aplicarea măsurilor de executare silită în 
total venituri reprezintă 12,43. 

Gradul de conformare voluntară la plata 
obligaţiilor fiscale (valoric) a fost de 77,72%,  
ţinta  indicatorului fiind de 85% pentru anul 
2012; 

Număr de inspecţii efectuate de un 
inspector la contribuabili persoane juridice 
au fost efectuate 1,31 controale pe inspector; 

Număr de inspecţii efectuate de un 
inspector la contribuabili persoane fizice au 
fost efectuate 1,77 controale pe inspector; 

Sume atrase suplimentar(nete) pe un 
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la 
contribuabili persoane juridice s-au stabilit 
sume suplimentare de 298.287  lei pe inspector; 
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Sume atrase suplimentar(nete) pe un 
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la 
contribuabili persoane fizice s-au stabilit sume 
suplimentare de 24.450  lei  pe inspector ; 

Ponderea numărului deciziilor de 
impunere în totalul rapoarte de inspecţie 
fiscală încheiate la contribuabilii persoane 
juridice  este în procent de  77,46%; 

Gradul de asigurare a colectării creanţelor 
fiscale prin prisma măsurilor asiguratorii 
instituite de inspecţia fiscală  realizat în 
procent de 21,88%; 

Diminuarea pierderii fiscale pe un 
inspector urmare inspecţiilor fiscale 
efectuate la contribuabilii persoane juridice  
38.372 lei pe inspector; 

Gradul de procesare în termen al 
declaraţiilor fiscale realizat în procent 100%; 

Gradul de depunere voluntară a 
declaraţiilor fiscale pe tipuri de impozite 
realizat în procent de 94,98%. 

4. Acţiuni de control privind 
descoperirea şi combaterea 
evaziunii fiscale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Desfăşurarea de activităţi 
specifice, cu prioritate la agenţii 
economici care importă, produc şi 
comercializează  produse supuse 
regimului de accizare şi/sau care sunt 
organizaţi şi autorizaţi să funcţioneze 
ca antrepozite fiscale. 
4.1.1. În domeniul importului, 
producţiei şi comercializării alcoolului 
şi băuturilor alcoolice; 
4.1.2. În domeniul uleiurilor minerale; 
4.1.3. În domeniul produselor din 
tutun, cafea şi derivatele acestora; 
4.1.4. Alte produse accizate 

Direcţia Judeţeană 
pentru Accize şi 

Operaţiuni Vamale 
Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

  În domeniul comercializării produselor 
accizabile au fost verificaţi 291 agenţi 
economici şi persoane fizice şi au fost efectuate 
93 opriri în trafic. 
 Au fost inregistrate 143 DAI- uri primite şi 20 
DAI- uri emise. 
  Au fost efectuate  6 controale încrucişate şi 3 
controale inopinate. 
 
 

 

4.2. Acţiuni de control specifice la 
agenţii economici care îşi desfăşoară 
activitatea în baza atestatelor pentru 
distribuirea şi comercializarea angro de 

DJAOV Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

  Au fost verificaţi  24 agenţi economici, au fost 
întocmite 17 atestate pentru comercializare în 
sistem angros şi en detail produse energetice, 2 
atestate de comercializare angro băuturi şi 
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produse supuse regimului de accizare şi 
autorizaţiilor de utilizator final: 
4.2.1.Agenţi economici care 
comercializează produse accizabile 
4.2.2.Agenţi economici care utilizează 
produse accizabile. 

tutun, 4 decizii revocare atestat comercializare 
produse energetice, 1 decizie respingere cerere 
solicitare eliberare atestat de comercializare en-
detail produse energetice. 

4.3. Combaterea evaziunii fiscale în 
domeniul  vamal: 

- întărirea controlului  documentar  la  
toate  operaţiunile  de  punere  în  liberă  
circulaţie; 
- intensificarea controalelor  fizice; 
- supravegherea  vamală prin  
participarea  lucrătorilor  din  cadrul  
CEM  la  controlul  fizic  al  mărfurilor  
puse  în  libera  circulaţie  şi  prin  
intensificarea  controalelor  în  trafic  şi  
verificări  cu  privire  la  combaterea  
traficului  ilicit  de  ţigări; 
- creşterea constantă a sumelor 
încasate ca 

urmare a activităţilor de control 
ulterior. 

DJAOV Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

  Au fost reverificate  132 declaraţii vamale şi 
au fost efectuate 2 controale ulterioare, 
întocmindu-se 3 decizii pentru regularizarea 
situaţiei în cuantum total de 24. 799 lei 
 (2 controale ulterioare pentru contrabandă 
ţigarete—T.V.+T.VA.+ accesorii- sumă 
încasată în totalitate + 1 reverificare declaraţie 
vamală : valoare 8.462 lei TVA).  
 

4.4. Combaterea evaziunii fiscale în 
domeniul produselor accizabile 

-îmbunătăţirea controlului sub toate 
formele, în vederea reducerii evaziunii şi 
fraudei fiscale,  a crimei organizate; 
- intensificarea  controalelor CEM în 
vederea  reducerii  evaziunii  şi  
fraudelor  fiscale; 
-desfăşurarea inspecţiilor  fiscale  
programate, cu scurtarea  pe  cât  posibil  
a  perioadei  de  verificare; 
- contoale  inopinate la  operatorii  
economici  cu  risc  ridicat  de  frauda  în  
domeniul  produselor  accizabile; 
- verificarea  condiţiilor  post  autorizare  
pentru  toţi  utilizatorii  finali  care  deţin  

Direcţia Judeţeană 
pentru Accize şi 

Operaţiuni Vamale 
Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

  Au fost reţinute în vederea confiscării: 
- 363.540 bucaţi  ţigarete, 2 autoturisme, 
180,50 litri băuturi alcolice diverse arome, 
2.260 litri benzină.  Valoarea mărfurilor 
reţinute în vederea confiscării  este de  174.381 
lei. 
Au fost: 
-  înaintate 3 sesizări penale; 
- întocmite 41 procese verbale de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei în valoare totală de 
103.000 lei; 
 - întocmite 3 RIF- uri. 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

autorizaţii  de  utilizator  final  valide; 
- analizarea  cu  responsabilitate  a  
dosarelor  depuse  pentru  eliberarea  
autorizaţiilor  de  utilizator  final. 

CAPITOLUL 5 - EDUCA ŢIE  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarea unui sistem 
educaţional, echitabil, 
eficient şi relevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Asigurarea logisticii şi pregătirea 
examenului de definitivare în 
învăţământ 

Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării, 

Tineretului şi 
Sportului 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Olt 

Casa Corpului 
Didactic 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

 Realizare 
100% 

Au fost realizate inspecţiile cadrelor didactice 
înscrise la examenul de definitivare în 
învăţământ 
S-au organizat cursuri de pregătire cu cadrele 
didactice înscrise la examenul de definitivare în 
învăţământ la disciplinele de examen 

1.2.  Diseminarea informaţiilor utile 
pentru susţinerea gradelor didactice şi 
aplicarea  metodologiei de formare 
continuă 

I. Ş.J. Olt 
C.C.D. 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

 

1.3.Organizarea, planificarea şi 
înregistrarea înscrierilor pentru 
susţinerea gradelor didactice 

I. Ş.J. Olt 
Universităţi 
Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

Planificare şi repartizarea inspecţiilor pentru 
obţinerea gradului didactic I şi a gradului 
didactic II, sesiunea 2012 

1.4. Consultanţă privind programele de 
titularizare şi obţinerea gradelor 
didactice în învăţământ 

I. Ş.J. Olt 
Universităţi 
Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

Examenul de titularizare a avut loc în luna 
august. 

1.5. Asigurarea cunoaşterii  şi aplicării 
legislaţiei în vigoare privind asigurarea 
calităţii în învăţământul preuniversitar 
de stat şi particular 

M.E.C.T.S. 
I. Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100%,  

Pentru anul şcolar 2011-2012 

1.6. Monitorizarea respectării legalităţii 
în organizarea şi desfăşurarea 
învăţământului  particular 

M.E.C.T.S. 
I. Ş.J. Olt 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

 

1.7. Susţinerea şcolilor în realizarea de  
proiecte din domeniul integrării 
europene şi pentru accesarea de Granturi 
/ POSDRU/ Acordarea de consiliere 

M.E.C.T.S. 
I. Ş.J. Olt 
POSDRU 

 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

Activităţile prevăzute în calendarele de 
implementare pentru perioada la care se face 
raportarea. 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/consultanţă pentru aplicanţi 

1.8.Crearea condiţiilor optime de 
pregătire pentru disciplinele de examen 
Evaluarea Naţională, Examenul de 
Bacalaureat) 

M.E.C.T.S. 
I. Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

 

1.9. Organizarea examenelor naţionale 
de sfârşit de ciclu în conformitate cu 
ordinele, regulamentele, metodologiile şi 
procedurile elaborate de MECTS 

M.E.C.T.S. 
I. Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

 

1.10. Organizarea şi desfăşurarea 
olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

M.E.C.T.S. 
I. Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

 

1.11. Stabilirea echipelor de cadre 
didactice pentru pregătirea loturilor 
olimpice judeţene pe specialităţi şi a 
pregătirii de performanţă a elevilor din 
învăţământul preuniversitar şi demararea 
procedurilor pentru înfiinţarea şi 
funcţionarea Centrului de Excelenţă 
conform OMECTS 5577/07.10.2011 

I.Ş.J. Olt 
Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

 

1.12. Realizarea unei bănci de date 
privind rezultatele elevilor la 
olimpiadele şi concursurile şcolare 

I.Ş.J. Olt 
Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100 % 

 

1.13. Colaborarea cu mass-media în 
vederea popularizării rezultatelor 
elevilor olteni 

I.Ş.J. Olt 
Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

Comunicate de presă 
Interviuri televizate 
Articole în presa scrisă 

1.14. Derularea activităţilor prevăzute în 
protocoalele de parteneriat încheiate cu 
instituţii din judeţ în vederea 
implementării proiectelor şcolare şi 
extraşcolare (poliţie, sănătate, biserică, 
administraţie, etc.) 

Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă 

Educaţională 
CJAPP 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

Proiect de parteneriat educational ,,O şcoală 
pentru viitorul tău’’ 
Proiect de parteneriat educaţional ,, Pentru o 
lume mai bună,, 

 

1.15. Monitorizarea implementării 
Legilor 35/ 2007, 29/2010, respectiv a 
Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 
129/25.03.2010, privind aprobarea 
sistemului – cadru de asigurare a 
protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei 

I.Ş.J. Olt 
Unităţile de 
învăţământ 
Parteneri 

educaţionali 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
90% 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

elevilor şi a personalului didactic 

1.16.Promovarea ofertelor educaţionale 
diversificate ale unităţilor de învăţământ, 
palate şi cluburi ale copiilor (organizarea 
şi desfăşurarea Târgului de oferte 
educaţionale – exerciţiu de marketing 
educaţional) 

I.Ş.J. Olt 
Unităţile de 
învăţământ 

 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

 

1.17.Aplicarea metodologiei de mişcare 
a personalului didactic şi respectarea 
calendarului aferent, conform OMECTS 
nr.5560/ 07.10.2011 

M.E.C.T.S. 
I. Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

A fost aplicată în proporţie de 100%, cu 
precizarea că pot apărea posturi pe parcursul 
anului şcolar, care se repartizează personalului 
didactic conform precizărilor din OMECTS 
5560/2011 modificat şi completat, sau 
OMECTS 5624/2012. 

1.18.Realizarea situaţiei statistice 
privind modul de încadrare pe post a 
cadrelor didactice conform OMECTS  
nr.5560/ 07.10.2011 

M.E.C.T.S. 
I. Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

Conform calendarului mişcării personalului 
didactic 

1.19.Selectarea şi implicarea 
metodiştilor în inspecţia şcolară 

I.Ş.J. Olt Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

Selecţia metodiştilor – Evaluare dosare şi probă 
practică. 

1.20. Programe specifice având ca 
obiective diminuarea abandonului 
şcolar, a absenteismului şi a problemelor 
sociale implementate de CJRAE, 
conform prevederilor Foii de parcurs a 
MECTS 

CJRAE 
CJAPP 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

Proiect ZEP în parteneriat cu UNICEF, pentru 
prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar 

1.21.Multiplicarea informaţiilor 
europene: strategii şi politici europene în 
domeniul educaţiei 

M.E.C.T.S. 
I. Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

 

1.22.Diseminare/Formare/Valorizare 
rezultate în urma implementării 
proiectelor cu finanţare europeană 

M.E.C.T.S. 
I. Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

    Diseminarea  rezultatelor proiectului 
strategic ,,MONINSERT – Monitorizarea  
inserţiei profesionale  a absolvenţilor de 
învăţământ  tehnic şi profesional nivel 1 şi nivel 
2,, în cadrul şedinţei cu directorii din 
17.09.2012. 
    Formarea cadrelor didactice care vor preda la 
clasa pregătitoare în anul şcolar 2012-2013 
(7 grupe, 172 cadre didactice în 5 centre de 
formare: Slatina, Caracal, Corabia, Balş, 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

Drăgăneşti–Olt) prin proiectul „Organizare 
interdiscipliunară a ofertelor de învăţare pentru 
formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”, 
ID 63113. 

1.23.Monitorizarea şi coordonarea 
efectuării stagiului practic în vederea 
ocupării unei funcţii didactice; 
Constituirea corpului profesorilor 
mentori 

M.E.C.T.S. 
I. Ş.J. Olt 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

Au fost distribuite deciziile privind obţinerea 
calităţii de mentor. 

1.24.Finalizarea investiţiei demarate 
pentru reabilitarea  sediului Casei 
Corpului Didactic Olt 

M.E.C.T.S. 
I. Ş.J. Olt 
C.C.D. Olt 

Trimestrul I 
 

Realizat 
75% 

 
 
 

În curs de finalizare 
 
 
 

1.25. Continuarea înfiinţării de Centre 
de Documentare şi Informare  în mediul 
urban şi rural 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 
I. Ş.J. Olt 

2012 - - 

1.26. Editarea revistei naţionale 
Proeducaţia 

 
 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 
I. Ş.J. Olt 

Trimestrial 
 

Finalizat 
Trim.II 

100 de exemplare 

1.27.Achiziţie fond de carte 
 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 

2012 -  

1.28. Realizarea corpului de profesori 
mentori, conform Ordinului 5485 din 29 
septembrie 2011 publicat în Monitorul 
Oficial nr. 739 din 20 octombrie 2011 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 

 

Martie 2012 
 
 
 

Realizat 
100% 

Directorul Casei Corpului Didactic este 
membru al comisiei 

1.29 Realizarea sistemului de 
acumulare, recunoaştere şi echivalare a 
creditelor profesionale transferabile, 
conform Ordinului nr. 5562 din 7 
octombrie 2011, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 785 din 4 noiembrie 2011 

Unităţi şcolare 
C.C.D. Olt 

 

Septembrie 
2012 

 

Realizat 
80% 

Centrlizarea datelor de către MECTS în scopul 
aplicării prevederilor Ordinului nr. 5562. 

1.30 Organizarea concursului anual 
de acordare a titlului de profesor-emerit, 
conform prevederilor Capitolului III din 
O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 pentru 
aprobarea Metodologiei privind 
formarea continuă a personalului din 

M.E.C.T.S. 
Unităţi şcolare 

C.C.D. Olt 

Septembrie 
2012-iulie 

2013 
 

În curs de 
realizare 

- 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

învăţământul preuniversitar 

1.31. Editarea revistei COROLA a 
Liceului Teoretic „  Ion Gh. Roşca” 

Liceului Teoretic „ 
Ion Gh. Rosca” 

Prim. Osica de Sus 

Trimestrial 
 

Realizat 
Trim. III 

  

 

1.32. Achiziţionarea unui nou microbuz 
şcolar 

Primaria Osica de 
Sus 

Consiliul Local  
Osica de Sus 

Trim III 
2012 

Realizat 
Trim. II 

De la MECTS prin ISJ Olt 

2. Transformarea educaţiei 
timpurii în bun public 

2.1. Dezvoltarea unor programe pentru 
educaţia timpurie cu scopul prevenirii şi 
eliminării abandonului şi eşecului 
şcolar; 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

-  

2.2. Iniţierea şi desfăşurarea de proiecte 
educaţionale locale, regionale, naţionale 
şi internaţionale care promovează valori 
şi atitudini specifice noilor educaţii. 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

 

Anul şcolar 
2011-2012 

În curs de 
realizare 

CCD – Competenţe cheie TIC în curiculum 
şcolar 

2.3. Organizare de cursuri de 
formare a personalului din învăţământul 
preşcolar în acord cu  noul curriculum 
pentru educaţia timpurie şi noua 
legislaţie: 
2.3.1. Managementul comportamentului 
psiho-social al copiilor 
2.3.2. Metode şi tehnici de cunoaştere a 
personalităţii elevului 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

 

Anul 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 CCD- Lipsă solicitări 

2.4.Organizare de cursuri la solicitarea 
MECTS: 
 
2.4.1. Dezvoltarea competenţelor pentru 
o lectură performantă 
2.4.2. Instrumente digitale de ameliorare 
a calităţii evaluării în învăţământul 
preuniversitar 
2.4.3. Prevenirea şi combaterea violenţei 
în spaţiul şcolar 
2.4.4. Abordări practice ale 
absenteismului şi abandonului şcolar 

MECTS 
C.C.D. Olt 

 

La solicitarea 
MECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 

În curs de 
realizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalizat 

 
 
 
2.4.1. S-a întocmit suportul de curs. S-au 
înregistrat cereri pentru constituirea unei grupe 
de cursanţi 
 
 
 
 
2.4.4. S-au constituit două grupe de cursanţi, în 
total fiind 67 de formabili. 

2.5. Organizarea şi derularea, la nivel 
judeţean, a programelor de formare a 

MECTS 
C.C.D. Olt 

La solicitarea 
Centrului 

 Nerealizat  
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

cadrelor didactice pentru evaluările 
naţionale ce urmează a fi implementate 
de către Centrul Naţional de Evaluare şi 
Examinare, beneficiarul proiectelor 
POSDRU cu ID-4615, ID-25088, ID-
31536, ID-21086: 
2.5.1.Evaluarea la finalul clasei 
pregătitoare 
2.5.2.Evaluarea competenţelor 
fundamentale la finalul clasei a II-a 
2.5.3.Evaluarea naţională a 
competenţelor fundamentale dobândite 
în ciclul primar la finalul clasei a IV-a 
2.5.4.Evaluarea elevilor prin probe 
transdisciplinare la finalul clasei a VI-a 

 Naţional de 
Evaluare şi 
Examinare 

 
 

3. 
 
 
 
 

Descentralizarea 
învăţământului preuniversitar 
şi creşterea autonomiei 
şcolilor 
 

3.1.Asigurarea consultanţei manageriale 
privind descentralizarea (managementul 
organizaţiei şcolare, managementul 
calităţii în educaţie, evaluarea 
personalului de conducere, politici şi 
strategii ale evaluării rezultatelor 
educaţionale) 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

 

3.2.Elaborarea şi aprobarea proiectului 
planului de  şcolarizare pentru anul 
şcolar 2012-2013, din perspectiva 
cuprinderii în educaţie şi continuării 
studiilor 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

 

3.3. Organizarea de întâlniri, şedinţe cu 
caracter informativ, lucrativ, de analiză, 
de consultare cu directori, profesori, 
autorităţi locale, parteneri, etc. 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 
Parteneri 

educaţionali 

Anul şcolar 
2011-2012 

 

Realizat 
100% 

 Întâlnirea de lucru cu directorii de unităţi 
şcolare din oraşul Corabia şi reprezentaţi ai 
Consilului local Corabia privind rearondarea pe 
centre bugetare. 

3.4.Consilierea şi îndrumarea consiliilor 
de conducere ale unităţilor şcolare din 
judeţul Olt, în probleme de politici 
educaţionale cu impact asupra 
îmbunătăţirii prestaţiei manageriale 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

 

Realizat 
100% 

Consiliere la şcolile din zona arondată privind 
alegerea membrilor consliilor de administraţie 
şi al coordonatorului cu programele educative 
şcolare şi extraşcolare . 

3.5.Organizare de cursuri de formare M.E.C.T.S. Trimestrele  Au început cursurile cu membrii consiliilor de 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

pentru manageri şcolari şi personalul 
didactic auxiliar – secretari şcolari şi 
administratori financiari pentru 
implementarea descentralizării  
învăţământului preuniversitar: 

 
3.5.1.Perfecţionarea administratorilor 
financiari 

 
3.5.2.      Management educaţional: 
- Proiectul  E-MANAGER ŞCOALA 
PLUS cuprinde şase module: 

1. Management Stategic 
2. Managementul Resurselor 
Umane 
3. Management Operaţional 
4. Management Financiar-
Contabil 
5. Managementul Calităţii  
6. Marketing Şcolar 

 
3.5.3. Perfecţionarea secretarilor şcolari 
3.5.4. Perfecţionarea  laboranţilor şcolari 
3.5.5.  Curs de formare Părintele – 
partenerul şcolii în contextul 
descentralizării 

CCD Olt 
I.Ş.J. Olt 

 
 
 
 
 

Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării, 

Tineretului şi 
Sportului 

ISJ Teleorman 
Casa Corpului 

Didactic Teleorman 
ISJ Olt – partener 

POSDRU/85/1.1/S/
62699 

Casa Corpului 
Didactic Olt – 

partener 
POSDRU/85/1.1/S/

62699 

I şi II 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizează 
procedurile 

de acreditare 
curs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
În curs de 
realizare 

administraţie ale unităţilor şcolare (persoane 
care nu sunt cadre didactice: reprezentanţii 
primăriilor, ai consiliilor locale şi ai părinţilor). 
În cadrul proiectului „E-Manager Şcoala Plus”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiectul se desfăşoară pe mai multe grupe şi 
module 

4. Introducerea unui curiculum 
şcolar bazat pe competenţe 

4.1.Monitorizarea proiectării didactice şi 
valorificarea planificărilor calendaristice 
conform programelor şcolare şi 
standardelor curriculare actuale 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

Consfătuirile judeţene, prezentarea raportului 
pe disciplină de către inspectorul de specialitate 
şi metodişti pentru zonele arondate. 

4.2.Controlul utilizării şi respectării 
standardelor naţionale de evaluare, 
pentru fiecare disciplină în scopul 
orientării şi optimizării învăţării 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

 

Realizat 
100% 

 

4.3.Monitorizarea aplicării strategiilor şi 
metodelor didactice în scopul dezvoltării 
creativităţii elevilor, a participării lor 
active, a formării de competenţe 
(atingerea standardelor curriculare de 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

performanţă) 

4.4.Organizare de cursuri din oferta 
Casei Corpului Didactic, supusă avizării 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului: 

 
4.4.1. Abilitare curriculară – dezvoltarea 
profesională a institutorilor/profesorilor; 
4.4.2.Dezvoltarea formării profesionale 
a tinerilor prin programele de CDŞ şi 
CDL; 
4.4.3.Didactica limbii 
franceze/didactique du FLE; 
4.4.4.Caculatorul şi proiectele 
interdisciplinare; 
4.4.5.Metode interactive în predarea-
învăţarea- evaluarea fizicii, chimiei şi 
biologiei; 
4.4.6.Tabla interactivă MIMIO; 
4.4.7.Repere în didactica matematicii; 
4.4.8.Educaţia elevilor - scut antidrog; 
4.4.9.Educaţia pentru sănătate; 
4.4.10.Educaţia pentru respectarea 
mediului; 
4.4.11.Multimedia în predarea limbii 
engleze; 
4.4.12.Limbi moderne pentru 
începători/avansaţi. 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Judeţean Olt 
Unităţi şcolare 

Trimestrul I, 
II 

Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă solicitări 

4.5.Organizare de cursuri din oferta 
Casei Corpului Didactic, acreditate de 
Direcţia Generală Management, Resurse 
Umane şi Reţea Şcolară şi de Direcţia 
Formare Continuă: 
4.5.1.Curriculum diferenţiat şi adaptat 

MECTS 
C.C.D. Olt 

Trimestrul II Realizat 
100% 

Competenţe cheie TIC în curiculum şcolar, s-au 
format aproximativ 366 de profesori din ciclul 
gimnazial din 39 de unităţi şcolare eşantion. 
Pentru care se eliberează adeverinţele necesare. 

4.6. Expoziţii de manuale MECTS 
C. C.D. Olt 

Trimestrial Nerealizat 
Trim III 

Lipsă fonduri 
 

4.7.Expoziţii cu publicaţii ale cadrelor 
didactice, exemple de bune practici 

C.C.D. Olt 
Unităţi şcolare 

Trimestrial 
 

Realizat 
Trim. III 

Expoziţii tematice 

5. Asigurarea calităţii şi 5.1 Organizare de cursuri din oferta M.E.C.T.S. Trimestrele I Realizat S-au format 29 de cursanţi în cadrul 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

stimularea excelenţei în 
învăţământul preuniversitar 
 

Casei Corpului Didactic, supusă avizării 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi  Sportului: 

 
5.1.1 Metode moderne de predare a 

religiei 

 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

şi II Trim.III programului de formare. 
 

6. Stimularea educaţiei 
permanente şi obţinerea unor 
calificări noi, a extinderii 
specializării şi perfecţionării 

6.1.Corelarea planului de şcolarizare 
pentru învăţământul profesional cu 
ponderile domeniilor de calificare şi 
calificările solicitate precum şi cu 
interesele şi aspiraţiile individuale ale 
elevilor 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

-  

6.2.Aplicarea programelor privind 
dezvoltarea învăţământului profesional 
şi tehnic; 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

 

6.3.Organizare de Simpozioane şi 
comunicări Ştiinţifice pentru 
învăţământul profesional şi tehnic 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

C.C.D. Olt 
Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
90% 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice – Facultatea  
Ingineria şi Managementul  Sistemelor 
Tehnologice. 
 

6.4.Parteneriate cu instituţii de 
învăţământ Superior în scopul inserţiei 
absolvenţilor din învăţământul 
profesional şi tehnic; 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Universităţi 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat  Parteneriat  încheiat între Colegul Tehnic „ 
Alexe Marin” Slatina şi Universitatea 
Politehnică Bucureşti 

6.5. Organizarea Festivalului Naţional al 
Şanselor Tale 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Judeţean Olt 
Unităţi şcolare 

Decembrie 
2012 

- Festivalul se desfăşoară în luna decembrie 2012 

6.6. Organizare de Simpozioane şi 
comunicări ştiinţifice 
 

C.C.D. Olt 
I.Ş. J. Olt 

Unităţi şcolare 

Trimestrial 
 

Realizat În trim. III 2012 Cadrele didactice şi elevii au 
fost în vacanţă. 
Realizat în trim I şi II: 
Simpozionul naţional de comunicări ştiinţifice 
Strategii moderne, calitate, perfecţionare, 
formare continuă Simpozion naţional De la 
izvoare la vărsare. Tradiţie, actualitatea şi 
inovaţie pe malurile Oltului. 
Simpozion judeţean al profesorilor de religie 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

Comunitate, dragoste 
Simpozion judeţean Să dăm o şansă planetei 
Simpozion naţional de comunicări ştiinţifice în 
domeniul matematicii Grigore Moisil 
Simpozion judeţean Europa, o casă comună 
Simpozion naţional de comunicări ştiinţifice în 
domeniul informaticii INFO-PRACTIC 
Simpozion judeţean Paştele la români 

6.7. Organizare de cursuri de formare: 
 

6.7.1 Lumea ocupaţiilor – orientare şi 
consiliere vocaţională 
6.7.2  Promovarea şi valorizarea 
diferenţelor de gen în dezvoltarea 
abilităţilor privind educaţia tehnologică 
6.7.3 Iniţiere în domeniul 
biblioteconomiei 

C. C.D. Olt 
Unităţi şcolare 

Trimestrele 
II şi IV 

-  

7. Generalizarea programului 
“ Şcoală după şcoală” 

7.1.Monitorizarea derulării 
Programului Şcoală după Şcoală 
conform OMECTS 5349/07.09.2011; 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
80% 

 

7.2. Finalizarea programului “Şcoala 
după şcoală” pentru 2 grupe-40 de elevi, 
Corabia 

Consiliul Local 
Corabia 

 

2012 În 
pregătire 

 

7.3. Colaborarea cu  şcolile în care se 
derulează programul ,,A doua şansă” 
 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Trimestrul II 
 
 

Nerealizat Lipsă cereri 

7.4. Organizare de cursuri de formare - 
� Educaţia nonformală 

 
 
� Lumea ocupaţiilor- 

orientare şi consiliere 
vocaţională 
� Promovarea şi 

valorizarea diferenţelor de 
gen în dezvoltarea 
abilit ăţilor privind educa ţia 
tehnologică 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Trimestrele I 
şi IV 

Realizat 
Trim. I 

 
 

Nerealizat 
TrimIII 

S-a constituit o grupă de 27 de cursanţi 
 
 
 
Lipsă fonduri 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

� Ini ţiere în domeniul 
bibioteconomiei 

8. Digitalizarea conţinuturilor 
curriculare şi crearea unei 
biblioteci virtuale, prin care 
toţi elevii vor avea acces la 
toate resursele de învăţare în 
format digital 

8.1.Folosirea cabinetelor de informatică 
deschise tuturor disciplinelor (soft-uri 
educaţionale, programul AEL, etc. ) 

CCD Olt 
IŞJ Olt 

Unităţi şcolare 

Permanent Realizat 
Trim I 

CCD – Competenţe cheie TIC în curiculum 
şcolar, activitate comună CCD, ISJ şi 39 
Unităţi şcolare. 

8.2.Organizare de cursuri de formare: 
 
8.2.1.Iniţiere IT şi utilizare AeL 
8.2.2.IntelTeach 
8.2.3.Formarea în evaluarea 
competenţelor digitale 
8.2.4.Instrumente digitale de ameliorare 
a calităţii evaluării în învăţământul 
preuniversitar 
8.2.5.Consiliere şi inovare pedagogică în 
CDI 
8.2.6. Metode moderne de predare a 
religiei 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

 
 

Trimestrul II 
 
 
 
 
 

Realizat 
parţial 
Trim.II 

8.2.1., 8.2.2, 8.2.3 -Lipsă cereri 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.6. S-a format o grupă de 27 cursanţi 

9. 
 

Definitivarea în conformitate 
cu Cadrul European al 
calificărilor a Cadrului şi a 
Registrului naţional al 
calificărilor  

9.1. Stabilirea curriculumului astfel încât 
să maximizeze atingerea calificării, iar 
ponderea disciplinelor să asigure 
dobândirea calificării finale. 
 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

-  

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesul egal la educaţie în 
toate ciclurile de învăţământ 
în instituţii de sine stătătoare 
sau multiculturale 
Promovarea  
interculturalităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1. Proiectarea unor activităţi de 
pregătire suplimentară a elevilor cu 
ritmuri lente de învăţare sau cu nevoi 
speciale şi a celor care provin din medii 
socio-economice dezavantajate, în 
vederea combaterii insuccesului şcolar, a 
promovării şanselor egale, a prevenirii 
abandonului şcolar (realizarea de 
programe specifice de către consilierii 
şcolari, cadrele didactice itinerante, 
CJAPP- CJRAE); 

CJRAE 
CJAPP 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

Proiectul ,,Învăţăm să învăţăm’’ 

10.2. Reducerea (până la eliminare) a 
numărului de elevi neşcolarizaţi; 

I.Ş.J. Olt 
Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat   

10.3.Monitorizarea frecvenţei elevilor în 
învăţământul obligatoriu, conform Foii 

CJRAE 
CJAPP 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de parcurs a MECTS;  

10.4.Susţinerea socială a elevilor pentru 
frecventarea şcolii (burse şcolare, 
programe sociale etc.); 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

 
Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat   

10.5. Monitorizarea derulării 
programului “ A doua şansă”; 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

 

10.6.Derulare de proiecte educaţionale 
pe tematica interculturalităţii; 
Dezvoltarea unui fond documentar cu 
manuale, dicţionare şi cărţi cu predare în 
limba rromani; 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 
Parteneri 

educaţionali 

Anul şcolar 
2011-2012 

Nerealizat Lipsă cereri şi fonduri. 

10.7. Organizare de cursuri de formare - 
Împreună pentru şcoala incluzivă 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Unităţi şcolare 

Trimestrul I 
 

Nerealizat  Lipsă cereri 

10.8.Colaborare cu şcolile în care se 
derulează programul ,,A doua şansă” 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Unităţi şcolare 

Trimestrial Realizat 
100% 

Programul ,,A doua şansă se desfăşoară,, la 
Şcoala Gimnazială nr.1 Slatina 
 

10.9.Dezvoltarea unui fond documentar 
cu manuale, dicţionare şi cărţi cu 
predare în limba rromani 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Unităţi şcolare 

Trimestrial Realizat 
50% 

Există documente şi manuale carţi cu predare în 
limba rromani în cadrul C.C.D şi în unităţile  
şcolare cu elevi rromi. 
 

10.10.Asigurarea de consultanţă privind 
programele şcolare specifice şi 
programele de titularizare şi acordare a 
gradelor didactice 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Unităţi şcolare 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

97 de consultanţe.   

10.11.Derulare de proiecte educaţionale 
pe tematica interculturalităţii 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Unităţi şcolare 

Trimestrial Nerealizat 
Trim.III 

Lipsă cereri 

10.12.Reducerea (până la eliminare) a 
numărului de elevi neşcolarizaţi 

Consiliul Local 
Corabia 

Unităţile şcolare 
Corabia 

Permanent În curs   
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

10.13.Susţinerea socială a elevilor 
pentru frecventarea şcolii (burse şcolare, 
programe şcolare, etc.) 

Consiliul Local 
Corabia 

Unităţile şcolare 
Corabia 

Permanent În curs  

 
11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminarea violenţelor din 
şcoală şi din jurul acesteia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.Realizarea strategiilor de 
colaborare în domeniul prevenirii, 
diminuării şi monitorizării actelor de 
violenţă, delincvenţei juvenile, traficului 
de persoane, consumului de droguri şi 
substanţe etnobotanice; 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 
Parteneri 

educaţionali 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

Proiect POSDRU ,,Educaţia este calea spre 
răspunsul la toate întrebările’’ 

11.2. Realizarea de programe privind 
combaterea şi prevenirea devierilor de 
comportament, a delincvenţei juvenile, a 
abandonului şcolar; 

CJRAE 
CJAPP 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
70% 

Proiect POSDRU ,,Educaţia este calea spre 
răspunsul la toate întrebările’’ 

11.3.Derulare de proiecte educaţionale 
care promovează măsurile prevăzute de 
regulamentele şcolare pentru asigurarea 
disciplinei şi siguranţei în şcoli; 

M.E.C.T.S. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 
Parteneri 

educaţionali 

Anul şcolar 
2011-2012 

Realizat 
100% 

 

11.4.Derulare de proiecte educaţionale 
care promovează măsurile prevăzute de 
regulamentele şcolare pentru asigurarea 
disciplinei şi siguranţei în şcoli 

Unităţi şcolare 
Casa Corpului 
Didactic Olt 

 

Trimestrial 
 
 
 

Realizat  Proiectul educaţional Mihai Eminescu 
Proiectul educaţional Paştele la români 

11.5.Organizare de cursuri de formare: 
 
11.5.1. Drepturile copilului sunt lege! 
11.5.2. Character first! 
11.5.3.Managementul clasei versus 
leadership 
11.5.4. Securitate şi sănătate în muncă 
 
11.5.5. Consiliere şi orientare 
11.5.6. Prevenirea şi combaterea 
violenţei în spaţiul şcolar 
11.5.7. Abordări practice ale 
absenteismului şi abandonului şcolar 

Unităţi şcolare 
Casa Corpului 
Didactic Olt 

 

Trimestrul I 
 
 
 
 
 
 
 

Trimestrul II 

Realizat 
parţial  

 
 
11.5.1 - Lipsă cereri 
11.5.2 - Lipsă cereri 
11.5.3 - Lipsă cereri 
11.5.4 - Lipsă cereri 
 
 
11.5.5. S-au format 85 de cursanţi (realizat 
trim. III) 
11.5.6. – Lipsă solicitări 
11.5.7. – S-au constituit două grupe de cursanţi 

CAPITOLUL 6 - SĂNĂTATE 
Susţinerea asistenţei medicale primare  
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

1. Dezvoltarea medicinei de 
familie prin creşterea 
alocaţiilor din fondul de 
asigurări de sănatăte, care să 
permită medicilor de familie 
să participe la programe de 
supraveghere a mamei şi 
copilului , de prevenţie şi 
supraveghere a bolilor 
cronice cu impact în 
sănătatea publică 

1.1. Programele Naţionale de Sănătate 
bugetate de Ministerul Sănătăţii 
repartizarea către cabinetele de familie 
de lapte praf, contraceptive, preparate pe 
bază de fier, vit.D pentru sugari şi 
gravide etc. 

Direcţia de Sănătate 
Publică Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

100% 

 În trimestrul III 2012 s-au asigurat de la 
Ministerul Sănătăţii sumele necesare pentru 
lapte praf (Vitalact bazic) 2800 Kg în valoare 
de 92 mii lei, Fe Haussman picături, 7.200 
flacoane, în valoare de 33.000 lei şi 800 
flacoane de Vitamina D3 în valoare de 26.000 
lei. 
 

2. Dotarea cabinetelor medicale 
cu aparatură de diagnostic şi 
tratament 

2.1.Dotare corespunzătoare a cabinetelor 
medicale cu aparatură şi mobilier 
conform normelor impuse de Uniunea 
Europeană. 

D.S.P. Olt Permanent Staţionar Lipsă fonduri 

3. Concesionarea şi/sau 
vânzarea cabinetelor 
medicale de la stat către 
medicii care le deţin în 
administrare 

3.1.Demersuri privind concesionarea 
şi/sau vânzarea cabinetelor din Balş, 
Vişina, Crîmpoia , Studina, Slatina 

D.S.P. Olt Permanent Staţionar  În trimestru III 2012 nu a fost  vândut sau 
concesionat nici un cabinet de medicină de 
familie din judeţul Olt. 

4. Implicarea medicului de 
familie în asistenţa medicală  
comunitară. 
 

4.1.Utilizarea mijloacelor mass-media 
pentru promovarea asistenţei medicale 
primare prin orientarea populaţiei către 
medicul de familie. 

D.S.P. Olt 
C.A.S. Olt 

Permanent Realizat 
Trim.III 
100% 

A fost acordat 1  interviu la o televiziune locală 
şi 1 interviu la un post radio regional. 

4.2.Organizarea de intâlniri cu medicii 
de familie pentru a analiza aspecte 
privind calitatea serviciilor medicale din 
asistenţă medicală primară, precum şi 
respectarea prevederilor actelor 
normative în vigoare şi de a-i informa 
asupra modificărilor apărute în actele 
normative stabilind măsurile ce se 
impun pentru îmbunătăţirea activităţii 

D.S.P. Olt 
C.A.S. Olt 

Permanent Realizat 
Trim.III 
100% 

A fost organizată lunar câte o şedintă cu 
medicii de familie. 

4.3. Evaluarea gradului de satisfacţie al 
asiguraţilor privind calitatea serviciilor 
medicale furnizate în medicina de 
familie, urmărindu-se identificarea 
cauzelor care determină nemulţumirea 
acestora, eliminarea lor şi propunerea de 

C.A.S. Olt Semestrial Realizat  
100% 

Au fost distribuite către pacienţi 200 de 
chestionare privind gradul de satisfacţie al 
asiguraţilor şi a fost centralizat rezultatul 
acestora. 
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Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

măsuri pentru îmbunătăţirea serviciilor 
medicale prestate 
4.4. Sprijinirea infiinţării de cabinete de 
medicină de familie în mediul rural 

D.S.P. Olt 
C.A.S. Olt 

Permanent Realizat 
100% 

  Desi au fost propuse pentru scoaterea la 
concurs 2 posturi  de medic de familie la 
Corabia şi un post la Tia Mare , nu s-a prezentat 
nici un medic care sa solicite aceste posturi. 

4.5.Colaborarea medicilor de familie cu 
medicul specialist de fizioterapie, 
medicul stomatolog şi Centrul de 
permanenta medicala din comuna, in 
vederea imbunatatirii stării de sănătate a 
populaţiei localităţii 

Primaria comunei 
Osica de Sus 

Permanent Realizat 
Trim III 

Existenţa unui program stabil al medicilor, 
conduce la o bună colaborare 

5. Dezvoltarea accentuată a 
serviciilor de îngrijiri la 
domiciliu printr-o colaborare 
strânsă cu structurile de 
specialitate ale autorităţilor 
publice locale 

5.1. Dezvoltarea echipelor de asistenţă 
medicală primară multidisciplinară 
formată din medici, asistenţi medicali, 
asistenţi sociali fizioterapeuţi, 
psihoterapeuţi, etc., promovându-se 
lucrul în echipă. 

D.S.P. Olt Permanent Staţionar Vid legislativ 

5.2. Stimularea, prin măsuri legislative 
şi crearea unor protocoale de practică 
medicală a îngrijirilor la domiciliu 

D.S.P. Olt Permanent Staţionar  

5.3. Încheierea de contracte cu furnizorii 
de servicii de îngrijiri medicale la 
domiciliu 

C.A.S. Olt Trimestrul I Realizat 
100% 

Au fost încheiate contracte cu 4 furnizorii de 
servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. 

6. Asigurarea unei asistenţe 
medicale primare, accesibilă 
în egală măsură pentru 
locuitorii tuturor localităţilor 
judeţului Olt 

6.1. Identificarea zonelor deficitare în 
asistenţă medicală primară şi sprijinirea 
infiin ţării centrelor de permanenţă 
pentru soluţionarea urgenţelor medicale 

D.S.P. Olt 
C.A.S. Olt 

Permanent Nerealizat 
Trim.III 

În trimestrul III 2012.nu a fost infiinţat nici un 
centru de permanenţă. 
  

6.2.Efectuarea de controale la nivelul 
furnizorilor de servicii medicale în 
asistenţă medicală primară în vederea 
respectării programului de lucru 
conform contractului cu CAS Olt, pentru 
asigurarea accesului populaţiei la aceste 
servicii. 

C.A.S. Olt Permanent Realizat 
Trim.III 
100% 

Au fost efectuate 25 controale la nivelul 
furnizorilor de servicii medicale în asistenţă 
medicală primară. 

6.3.Organizarea de întilniri cu medicii 
de specialitate pentru a analiza aspecte 
privind calitatea serviciilor medicale din 
asistenţa medicală precum şi respectarea 

D.S.P. Olt 
C.A.S. Olt 

Trimestrial Realizat 
100% 

Au fost organizate 6 întîlniri cu medicii de 
specialitate din judeţ. 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

prevederilor actelor normative în 
vigoare şi de a-i informa asupra 
modificărilor apărute în actele normative 
stabilind măsurile ce se impun pentru 
îmbunătăţirea activităţii 

Dezvoltarea ambulatorului de specialitate 
1. Modernizarea ambulatoriului 

de specialitate 
 

1.1.În cadrul Axei 3 din POR 2007-2013 
– Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 
Domeniul de intervenţie 3.1. – 
Reabilitarea / modernizarea /dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate se va implementa proiectul 
«Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
ambulatoriului din cadrul Spitaluilui  
Judeţean de Urgenţă Slatina » 

D.S.P. Olt 
 

Până la finele 
Trimestrului 

II 

Realizat 
100% 

capitolul 
dotare 

tehnico-
materială 

 Consiliul Judeţean Olt s-a implicat în dotarea 
cu aparatură de specialitate, în valoare de 
aprox. 2 milioane Euro, a ambulatoriului de 
specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă  Slatina. Aparatura este dată în 
folosinţă gratuit şi a fost furnizată de: 
 -B.T.L.-apatatura medicala 
- Siemens SRL 
-SC.Tehnoplus Medical- SRL 
- SC. Nova Intermed SRL 
- SC.Karl Storz- endoscopie Romania SRL 
- La Spitalul Judeţean  Balş , în prezent sunt in 
delurare lucrări pentru dotarea cu mobilier şi 
dotari tehnice . 

1.2. În cadrul Axei 3 din POR 2007-
2013 – Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul de intervenţie 3.1. – 
Reabilitarea / modernizarea /dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate se va implementa proiectul 
“Reabilitarea şi refuncţionalizarea 
Ambulatoriu de Specialitate integrat  
Spitalul oraş Corabia, jud. Olt” 

Consiliul Local 
Corabia 

Spitalul Corabia 

2012-2013 În 
implemen-

tare 

 

1.3.Finalizarea lucrarilor in cadrul 
proiectului “Modernizarea/ dezvoltarea 
si echiparea Ambulatoriului de 
specialitate” prin accesarea programelor 
de finantare externe si interne in 
domeniu. 

Primăria Balş 2012 În derulare Lucrări în derulare pentru mobilier şi dotări 
tehnice 

Eficientizarea şi modernizarea serviciilor spitaliceşti 
1. 
 

Reabilitarea spitalelor 
publice la nivelul normelor 
de funcţionare şi dotare din 

1.1.Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
cu aparatură performantă a spitalelor 
publice de interes local şi a serviciului 

D.S.P. Olt Permanent Realizat 
100% 

  -In trimestru II  2012 a fost recepţionat 
calatitativ  şi pus în  funcţiune aparatul ,, 
Compresor aer T 30 OIL-LESS OL 5 F 55 ,, 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

Uniunea Europeană judeţean de ambulanţă Olt. producator INGERSOLL RAND (CHEIA), în 
valoare  totală de 95.735,44 lei conform 
contractului încheiat între Consiliul local Olt şi 
NOIVAINTERMED SRL privind achizitia de 
medicamente pentru Servicul Judeţean Urgenţe  
-Spitalul Corabia a realizat proiectul pentru 
reabilitarea , modernizarea şi dotarea cu 
aparatura performantă a spitalului , proiect care 
se ridica la o valoare de 1 milion Euro, din care 
70% reprezintă aparatura medicală . Proiectul  a 
fost aprobat urmând ca până în luna septembrie 
2012 să se facă verificări din partea consilului 
local şi să înceapă lucrările . 
În trimestrul III 2012 Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina a primit de la Ministerul 
Sănătăţii aparatură mrdicală, respectiv: 3 
puloximetre, în valoare de 11.016 lei şi un 
sistem de monitorizare a profunzimii anesteziei, 
în valoare de 8.880 lei. 

1.2.Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
cu aparatură performantă a spitalului 
Corabia şi a serviciului local de 
ambulanţă 

Consiliul Local 
Corabia 

Spitalul Corabia 

Permanent În 
desfăşurare 

 

1.3.Implicarea autorităţilor locale în 
finanţarea lucrărilor de modernizare şi 
reabilitare a spitalelor din judeţ. 

D.S.P. Olt 
 

Permanent Realizat 
100% 

 Consiliul local Corabia a asigurat în trimestrul 
II 2012 suma de 55000 Ron pentru plata 
utilităţilor curente ale spitalului. 

1.4. Implicarea consiliului local Corabia 
în finanţarea lucrărilor de modernizare şi 
reabilitare a spitalului Corabia. 

Consiliul Local 
Corabia 

Spitalul Corabia 

Permanent În 
desfăşurare 

 

1.5.Efectuarea anchetei privind 
activitatea unităţilor sanitare în anul 
2011 

D.S.P. Olt Trimestrul I Finalizat  

2. Restructurarea sistemului de 
asistenţă medicală 
spitalicească prin utilizarea 
eficientă a resurselor umane 

2.1.Comasarea Spitalului de Psihihiatrie 
Schitu Greci cu Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina 

D.S.P. Olt 
Autorităţile 

Administraţiei 
Publice Locale 

implicate 

Trimestrul I Nerealizat  

2.2.Reorganizarea Centrului de Sănătate 
Drăgăneşti Olt în cămin de bătrâni în 

D.S.P. Olt 
 

01.04-
31.12.2012 

Nerealizat  
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

cadrul acţiunii de reprofilare a unităţilor 
sanitare 

3. Dezvoltarea şi extinderea 
externalizării serviciilor 
medicale şi nemedicale prin 
parteneriate public-private – 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina 

3.1. Externalizarea unor servicii 
nemedicalizate, cum ar fi curăţenia 
spitalului, spălătoria, în condiţii benefice 
bugetului spitaluluiF 

D.S.P. Olt 2012 Staţionar In afara de spalatorie care a fost externalizată la 
Spitalul  Judeţean de Urgenţă Slatina , 
realizandu-se un contract de prestări servicii cu 
firma IMICI SERVICE Bucureşti , nu au mai 
fost externalizate şi alte servicii. 

4. Dezvoltarea sistemului de 
finanţare pe bază de caz 
rezolvat 
 
 
 

4.1.Continuarea aplicării sistemului de 
finanţare al spitalelor bazat pe caz 
rezolvat în cadrul Spitalului Jud. de 
Urgenţă Slatina, Spitalul Municipal 
Caracal, Spitalul Oraşenesc Balş, 
Spitalul Oraşenesc Corabia , precum şi 
reducerea cheltuielilor spitaliceşti 

D.S.P. Olt 
C.A.S. Olt 

Permanent Realizat 
100% 

Au fost decontate serviciile medicale 
spitaliceşti raportate. 

5. Extinderea reţelei de centre 
medico-sociale care să 
permită degrevarea spitalelor 
de pacienţii cu probleme 
predominant medicale şi nu 
sociale 

5.1. Înfiinţarea unui serviciu de asistenţă 
socială pentru cazurile sociale, 
departament conex spitalului, în 
colaborare cu consiliul local Slatina. 

D.S.P. Olt Permanent Staţionar Vid legislativ 

Dezvolatarea sistemului de urgenţă prespitalicesc 
1. Creşterea finanţării 

sistemului de urgenţă 
1.1.Obţinerea fondurilor necesare plăţii 
gărzilor medicilor şi asistenţilor din 
centrele de permanenţă. 

D.S.P. Olt 
C.A.S. Olt 

Permanent Realizat 
50% 

Au fost plătite parţial gărzile medicilor şi 
asistenţilor din centrele de permanenţă 

2. Asigurarea de mijloace de 
transport medical 

2.1.Creşterea numărului de echipaje 
medicale cu medic pe ambulanţe precum 
şi educaţie medicală continuă a 
echipajelor medicale. 

D.S.P. Olt Permanent Staţionar   

Asistenţă cu medicamente a populaţiei şi politica medicamentului 
1. Garantarea accesibilităţii la 

medicamente compensate şi 
gratuite 

1.1.Derularea programelor naţionale cu 
scop curativ pentru boli cu consecinţe 
grave asupra stării de sănătate a 
populaţiei atât prin farmaciile cu circuit 
închis (unităţi sanitare cu paturi) cât şi 
prin farmaciile cu circuit deschis aflate 
în contract cu CAS Olt - diabet zaharat 
cu antidiabetice de tipul insulinelor, al 
bolnavilor oncologici,  pentru 

Casa de Asigurări 
de Sănătate Olt 

Permanent Realizat 
100% 

Consumul de medicamente pentru programele 
naţionale de sănătate înregistrat în trimestrul 
II este de 4.090,888lei. 
Consumul de medicamente pentru programele 
naţionale de sănătate înregistrat în trimestrul 
III este de 4.236.225,67 lei. 
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realizare 
obiectiv 

Observaţii 

tratamentul stării posttransplant al 
pacienţilor transplantaţi precum şi 
pentru unele boli rare (mucoviscidoza, 
epidermoliză buloasă, scleroză 
amiotrofică). 
1.2.Monitorizarea consumului de 
medicamente  pentru  bolile cronice cu 
impact major asupra stării de sănătate a 
populaţie 

C.A.S. Olt Trimestrial Realizat 
100% 

Consumul de medicamente pentru bolile 
cornice înregistrat în trimestrul II este de 
7.432.173,33 lei. 
Consumul de medicamente pentru bolile 
cornice înregistrat în trimestrul III e ste de 
7.120.293,89 lei. 

2. Lansarea unui nou program 
naţional de sănătate pentru 
tratamentul miocardic acut 

2.1.Colaborarea cu centrele de 
excelenţă- chirurgie cardio-vasculară 
pentru derularea Programului Naţional 
de Sănătate pentru tratamentul infartului 
miocardic acut 

D.S.P. Olt 2012 Realizat 
100% 

Ori de câte ori este cazul. 

2.2. Sprijinirea în cadrul P.N. de 
Sănătate al mamei şi copilului a 
subprogramului ”Depistarea 
Fenilcetonuriei şi al hipotiroidiei 
congenitale la nou născut” şi a 
subprogramului “Depistarea obezităţii la 
preşcolari şi şcolari” 

D.S.P. Olt Permanent Realizat 
100% 

 S-a realizat prin fonduri derulate de la 
Ministerul Sănătăţii. 

Asistenţă sanitară în mediul rural 
1. Dezvoltarea unei reţele de 

centre multifuncţionale 
pentru asistenţă medicală de 
bază 

1.1.Asigurarea continuităţii asistenţei 
medicale primare prin obţinerea de 
autorizaţii sanitare de funcţionare pentru  
centrele de permanenţă fixe, în mediul 
rural. Aceste centre vor fi dotate cu 
ambulanţe tip ACD pentru asigurarea 
urgenţelor din comunele arondate 
centrelor. 

D.S.P. Olt Permanent Realizat 
100% 

Centrele de pemanenţă care functioneaza în 
Dobroteasa, Brastavăţu, Băbiciu au autorizaţii 
sanitare de funcţionare. 

1.2. Centrul de permanenta medicala din 
comuna Osica de Sus va fi dotat cu o 
ambulanţa tip ACD pentru asigurarea 
urgenţelor din comunele arondate 
centrului. 

D.S.P. Olt 
Comuna Osica de 

Sus 

Tirm. IV 
2012 

 
 

-  

Dezvoltarea sănătăţii publice 
1. Extinderea programului de 1.1.Validarea şi decontarea serviciilor de C.A.S. Olt Trimestrial Realizat Au fost validate şi decontate toate serviciile de 
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imunizări prin introducerea 
de noi vaccinuri 

vaccinare a populaţiei efectuate de 
medicii de familie şi raportate la CAS 
Olt 

100% vaccinare raportate la CAS Olt 

2. Vaccinarea antigripală 
gratuită a copiilor, 
pensionarilor şi a 
persoanelor cu risc 

2.1.Distribuirea prin cabinetele de 
medicină de familie a vaccinurilor 

D.S.P. Olt Permanent Realizat 
100% 

 

3. Asigurarea unei reţele de 
asistenţă medicală pentru 
elevi şi studenţi (cabinete 
medicale în şcoli şi 
universităţi) 

3.1.Asistenţa medicală şi de medicină 
dentară acordată în instituţiile de 
învăţământ conform OMSF nr. 
653/2001 privind asistenţa medicală a 
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare 
conform obiectivelor stabilite de 
programele naţionale de sănătate 

Primăria Slatina 
DPAS - 

Serviciul Asistenţă 
Medicală şi 

Comunitară (prin 
medicii din 

cabinetele şcolare) 

Permanent Realizat 
Trim. III  

Activitate desfăşurată prin intermediul celor 25 
de cabinete din unităţile de învăţământ 
(pre)şcolar (7 în GPP + 8 în şcoli generale + 10 
în licee/colegii) care deservesc şi cele 22  GPN 
în care nu funcţionează cabinete. 

4. Stimularea creşterii calităţii 
sistemului de asistenţă 
medico-sanitară prin 
intermediul mediatorilor 
pentru romi şi al asistenţilor 
comunitari 

4.1.Identificarea problemelor medico-
sociale ale comunităţii 

Primăria Slatina 
DPAS 

Mediatori sanitari 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Condiţii improprii de locuit lipsa educaţiei 
sanitare dar şi a condiţiilor minime de asigurare 
igiena 

4.2.Educaţia pentru sănătate şi profilaxia 
bolilor, prin promovarea unui stil de 
viaţă şi mediu sănătos 

Primăria Slatina 
DPAS 

Mediatori sanitari 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Activităţi de informare şi îndrumare a gravidei 
şi lehuzei şi de supraveghere a nou-născutului, 
de promovare a planificării familiale şi de 
informare şi educare pe teme importante de 
sănătate publică. 

4.3.Mobilizarea populaţiei pentru 
participarea la programele de vaccinări, 
controale medicale profilactice, etc. 

Primăria Slatina 
DPAS 

Mediatori sanitari 

Permanent Realizat 
Trim.III 

Număr copii vaccinaţi : 59 
Au fost monitorizate 27  femei rome gravide, 
15 femei rome gravide însoţite la medicul de 
familie în vederea controlului medical periodic 

4.4.Asigurarea includerii romilor care nu 
realizează venituri sau au venituri mici, 
în sistemul asigurărilor de sănătate, prin 
consiliere pentru întocmirea dosarelor de 
ajutor social. 

Primăria Slatina 
DPAS 

Mediatori sanitari 
Consilier romi 

Permanent 
 
 
 
 

Realizat 
Trim. III 

47 romi înscrişi pe liste medici familie 
 

Dezvoltarea şi susţinerea sectorului privat 
1. Susţinerea şi dezvoltarea 

parteneriatului public-privat 
1.1.Mediatizarea informaţiilor cu privire 
la contractele încheiate de CAS Olt cu 
furnizorii de servicii medicale 

C.A.S. Olt Permanent Realizat 
100% 

  Au fost acordate 2  articole în presa locală  
referitoare la această activitate. 

CAPITOLUL 7 – PIA ŢA MUNCII 
1. Creşterea gradului de 

ocupare la minimum 65%, 
1.1.Medierea locurilor de muncă AJOFM Olt Permanent Realizat 

Trim. III 
- 5.769 persoane mediate, din care încadrate 
1.586 persoane. 
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până în anul 2013 6.000 din 
care 

încadrate  
2500 

persoane  

  
 

1.2. Sprijin financiar pentru agenţii 
economici în vederea încadrării în 
muncă a absolvenţilor de învăţământ 
preuniversitar şi unversitar 

AJOFM Olt Permanent   Realizat 
TrimIII  

51% 

Numai 51 absolvenţi al căror loc de muncă este 
subvenţionat datorită lipsei locurilor de muncă 
vacante 

1.3. Prime de încadrare pentru 
absolvenţi din instituţiile de învăţământ 

AJOFM Olt Permanent Realizat  
60% 

10 absolventi au beneficiat de prime în 
trimestrul III 

2. Creşterea participării la 
formarea profesională la 
minimum 7% din populaţia în 
vârstă de muncă între 25-64 
de ani; susţinerea înfiinţării 
şi funcţionării comitetelor 
sectoriale 

2.1. Organizarea de programe de 
formare profesională 

AJOFM Olt Permanent Realizat 
Trim. III 
106,3% 

254 de absolvenţi de cursuri încadraţi în 
trimestrul III 

3. Absorbţia eficientă a 
resurselor financiare 
europene destinate 
dezvoltării resurselor umane, 
astfel încât să se asigure 
suportul de formare 
profesională şi ocupaţională 

3.1. Accesarea fondurilor FSE pentru 
finanţarea unor acţiuni specifice 
agenţiei : 
- modernizarea serviciului de ocupare; 
- formarea personalului propriu; 
- programarea măsurilor active de 
ocupare. 

AJOFM Olt Funcţie de 
datele de 

lansare şi de 
aprobare a 
finanţării 

În derulare In delurare 

4. Simplificarea procedurilor de 
angajare şi concediere a 
lucrătorilor  

4.1. Propuneri legislative în cazul în care 
vor fi solicitate de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

AJOFM Olt 
ITM Olt 

La data 
solicitată 

Nu au fost 
solicitări 

 

5. Sprijinirea dialogului 
angajator – angajat în ceea 
ce priveşte flexibilizarea 
programului de lucru şi 
facilitarea mobiliăţtii 
ocupaţionale, profesionale şi 
geografice 

5.1. Stimularea mobilităţii for ţei de 
muncă 

AJOFM Olt Permanent Realizat  
33% 

 12 şomeri au beneficiat pe subvenţii pentru 
mobilitatea forţei de muncă, datorită lipsei 
locurilor de muncă vacante 

6. Restructurarea centrelor de 
formare profesională şi 
plasarea lor într-un sistem de 
competitivitate pentru 

6.1. Organizarea de programe de 
formare profesională prin : 
- centrul propriu  al agenţiei ; 
- C.R.F.P.A.-uri ; 

AJOFM Olt În cursul 
anului 2012 

Realizat  
45,1% 

189 şomeri cuprinşi la cursuri în trimestrul III 
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ocupare şi formare 
profesională 

- Furnizori autorizaţi. 

7. Stimularea, prin măsuri 
fiscale, a participarii 
salariaţilor la formarea 
profesională continuă 

7.1. Programe de formare pentru proprii 
angajaţi, solicitate de angajatori şi 
derulate prin furnizori de formare 
profesională autorizaţi. 

AJOFM Olt Funcţie de 
solicitările 

angajatorilor 

Nu au 
existat 

solicitări 

 

7.2. Facilitarea accesului la calificare 
prin ucenicie la locul de muncă 

AJOFM Olt Funcţie de 
solicitările 

angajatorilor 

În derulere 13 angajatori s-au arătat interesaţi să încheie 
contracte de ucenicie la locul de muncă; 3 
contracte de ucenicie în curs de încheiere 

8. Asigurarea serviciilor de 
formare profesională pentru 
persoanele din mediul rural 
şi din cadrul grupurilor 
vulnerabile. 

8.1. Organizarea de programe de 
formare profesională, în special pentru 
persoanele din mediul rural şi grupurile 
vulnerabile. 

AJOFM Olt În cursul 
anului 2012 

Realizat 
37,82% 

205 persoane din mediul rural cuprinse la 
cursuri 
 

9. Intensificarea procesului 
legislativ şi de aplicare a 
măsurilor instituţionale care 
vizează reducerea muncii la 
negru. 

9.1. Campanie privind identificarea şi 
combaterea cazurilor de muncă fără 
forme legale în domeniile cu incidenţă 
majoră : construcţii, industria textilă, 
prestări servicii, industria alimentară şi 
panificaţie, industria lemnului, comerţ, 
pază, jocuri de noroc. 

ITM Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

 Număr de controale efectuate: 464 
 Număr angajatori care folosesc  forţa de muncă 
fără forme legale: 19 
 Număr persoane fără forme legale identificate: 
23 
 Valoare amenzi pentru munca fară forme 
legale: 130.000 lei 

10 Redimensionarea 
competenţelor şi a 
atribuţiilor instituţiilor de 
control în scopul creşterii 
exigenţei şi responsabilitătii 
în actul de control al 
raporturilor de muncă, 
precum şi în ceea ce priveşte 
asigurarea securităţii şi 
sănătăţii în muncă. 

10.1.Intensificarea numărului de 
controale, creşterea calităţii şi a 
responsabilităţii în actele de control din 
domeniul relaţiilor de muncă şi al 
securităţii şi sănătăţii în muncă 

ITM Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Număr controale RM: 464 
Număr controale SSM: 383 
Număr angajatori sancţionaţi RM: 259 
Număr angajatori sancţionaţi SSM: 341 
Numar de sancţiuni RM: 323 
Numar de sancţiuni SSM: 741 
Valoare amenzi: RM: 327.600lei 
Valoare amenzi: SSM: 99.000 lei 
 

11 Revederea întregului pachet 
de legi privind sindicatele, 
patronatele, negocierile 
colective, conflictele de 
muncă. 

11.1. Propuneri legislative în cazul în 
care vor fi solicitate de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

AJOFM Olt 
ITM Olt 

La data 
solicitată 

Nu au 
existat 

solicitări 

 

12. Echilibrarea pieţei muncii şi 
creşterea gradului de 
ocupare a forţei de muncă 

12.1. Efectuarea anchetei privind forţa 
de muncă în gospodării 

Direcţia Judeţeană 
de Statistică Olt 

Lunar Realizat 
75% 

Ancheta se efectuează lunar 
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CAPITOLUL 8 – ASIGUR ĂRI SOCIALE 
1. Asigurarea plăţii corecte şi la 

timp a drepturilor de pensii, 
indemnizaţiilor stabilite prin 
legi speciale 

1.1. Eliminarea posibilităţii soluţionării 
diferite a problematicii specifice. 
Respectarea setului de instrucţiuni şi 
precizări trimise de CNPP 

CNPP 
Casa Judeţeană de 

Pensii Olt 

Permanent Realizat 
Trim III 

-prelucrarea lunară conform instrucţiunilor a 
fişierelor care conţin drepturi băneşti ale 
persoanelor cu conturi de card şi transmiterea 
acestora la termenul stabilit de CNPP către 
bănci. 

2. Predarea către organele 
fiscale din subordinea ANAF 
a activităţii de administrare a 
contribuţiilor de asigurări 
sociale datorate de 
persoanele fizice asigurate în 
sistemul public de pensii pe 
baza declaraţiei individuale 
de asigurare 

2.1. Predarea, în vederea colectării, a 
creanţelor reprezentând contribuţiile de 
asigurări sociale, stabilite şi neachitate 
până la data de 30 iunie 2012, pe titluri 
de creanţă şi pe scadenţe, precum şi a 
documentelor aferente 

CNPP 
Casa Judeţeană de 
Pensii Olt CNPP 

Casa Judeţeană de 
Pensii Olt 

30 
septembrie 

2012 

Realizat 
Trim III 

In perioada 01.07.2012- 30.09.2012 au fost 
predate la ANAF, dosarele administrative şi de 
executare ale persoanelor asigurate în baza 
declaraţiei individuale de asigurari sociale. 
S-au predat un numar de 2.319 dosare. 

3. Creşterea capacităţii de 
determinare corectă şi 
unitară a încadrării în grad 
de invaliditate 

3.1. Aplicarea criteriilor medicale unice 
pentru stabilirea gradului de invaliditate 

INEMRCM 
CNPP 

CJP Olt 

Termenul de 
finalizare a 
elaborării 
criteriilor 
unice de 

către 
INEMRCM 
este iunie 

2012 

- Termenul de realizare a criteriilor medicale 
unice a fost decalat pentru anul 2014. 

4. Reducerea cheltuielilor lqa 
nivelul caselor teritoriale de 
pensii 

4.1. Respectarea baremurilor pentru 
fiecare tip de cheltuială la nivelul casei 
teritoriale de pensii. Estimarea corectă a 
fondurilor necesare pentru fiecare 
capitol bugetar. Estimarea corectă a 
plăţilor zilnice aferente lunii următoare. 

Casa Judeţeană de 
Pensii Olt 

Permanent 
 
 

Realizat 
Trim .III 

-S-a respectat plafonul privind cheltuielile cu 
telefonia mobila si fixa precum şi încadrarea în 
cota de benzină aprobata; 
- Necesarului de credite pentru plata pensiilor a 
fost transmis la CNPP lunar, la termenul 
stabilit,     
creditele solicitate au acoperit plata drepturilor 
de pensie si a indemnizatiilor prevazute de legi 
speciale. 

5. Creşterea calitativă şi 
cantitativă a activităţii de 
prevenire desfăşuratp de 
compartimentele AMBP 

5.1. Aplicarea Programului Cadru de 
prevenire 

CNPP 
Casa Judeţeană de 

Pensii Olt 

Permanent 
 

Elaborarea 
Programului-
cadru se va 
face de catre 

Realizat 
Trim .III 

Programul cadru de prevenire  a fost aprobat in 
data de 07.02.2012 de Presedintele CNPP 
Incepand cu luna martie 2012, Compartimentul 
Accidente de Munca si Boli Profesionale 
realizeaza  activitati de consiliere  conform 
noului program. 
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CNPP. 
Termen 

Trim. I 2012 

In trim.II au fost realizate  22 tablouri de 
prevenire conf. noilor instructiuni. 

6. Obţinerea acurateţei datelor 
din bazele de date 
Identificarea/înlăturarea 
eventualelor fraude 

6.1. Monitorizarea coerenţei datelor din 
bazele centrale de asiguraţi şi de 
pensionari 
 
Intensificarea procedurii de eliminare a 
CNP-urilor eronate 

CNPP 
Casa Judeţeană de 

Pensii Olt 

Permanent 
 
 

Realizat 
Trim .III 

In trim.III 2012 s-au scos din sistemul 
informatic un numar de1.424 pensionari care au 
decedat si 203 pensionari carora le-a incetat 
aceasta calitate. 
In trim.III 2012 au fost corectate 47 CNP-uri 
eronate . 

CAPITOLUL 9 – FAMILIA, PROTEC ŢIA COPILULUI ŞI EGALITATEA DE ŞANSE 
FAMILIA 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raţionalizarea diferitelor 
tipuri de asistenţă socială 
acordate atât la nivelul 
familiilor, cât şi la nivel 
individual. Îmbunătăţirea 
criteriilor şi formelor de 
acordare a venitului minim 
garantat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Acordarea ajutoarelor de încălzirea 
locuinţei pentru lemne, cărbuni, 
combustibili pertrolieri, energie termică 
şi gaze în sezonul rece – conform OUG 
70/2011 

Agenţia Judeţeană 
pentru Plăţi şi  

Inspecţie Socială 

Trimestrul I Realizat   

1.2.Acordarea alocaţiei pentru susţinerea 
familiei –după preluarea şi verificarea 
dosarelor - conform Legii nr.277/2010 

AJPIS Permanent Realizat 
Trim .III 

Număr mediu beneficiari alocaţii de susţinere  
9.621 
Sume plătite în trimestrul III 
1.455.509 lei 

1.3.Acordarea venitului minim garantat 
după preluarea şi verificarea dosarelor 
conform Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat cu modificările şi 
completările ulterioare; 

AJPIS Permanent Realizat 
Trim .III 

Număr mediu beneficiari ajutoare sociale 5.696 
lei 
Sume plătite în trimestrul  III 
3.147.253 lei 

1.4.Acordarea indemnizaţia pentru 
creşterea copilului  după preluarea şi 
verificarea dosarelor conform OUG 
111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copilului 

AJPIS Permanent Realizat 
Trim .III 

Număr mediu beneficiari  indemnizaţie 2.199 
Sume plătite în trimestrul III 
4.717.098 lei 
Număr mediu beneficiari  stimulent 336 
Sume plătite în trimestrul III 
444.317 lei 

1.5.Preluarea, verificarea şi centralizarea 
rapoartelor statistice privind acordarea 
venitului minim garantat 

AJPIS Permanent Realizat 
Trim .III 

Întocmirea lunara a rapoartelor statistice 
centralizate de la cele 112 primarii pentru 
acordarea ajutorului. 

1.6.Asigurarea misiunilor de inspecţie în 
domeniul beneficiilor şi facilităţilor 
sociale 

AJPIS Permanent Realizat 
Trim .III 

In perioada 17.04.-10.08.2012 s-a desfăşurat 
campania cu tema”Control bazat pe analiza de 
risc referitor la stabilirea şi acordarea ajutorului 
social , alocaţia pentru susţinerea familiei, 
ajutorului pentru încălzirea locuinţei si 
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monitorizarea îndeplinirii masurilor dispuse”. 
Au fost verificate cele 112 primarii din judeţ. 
  In perioada 03-28.09 2012 s-a desfăşurat 
campania cu tema „Controlului  bazat pe 
analiza de risc privind accesarea si acordarea 
indemnizaţiei pentru creşterea copilului, a 
stimulentului de inserţie si monitorizarea 
îndeplinirii masurilor dispuse ”, au fost 
efectuate verificări la un număr de 480 de 
dosare constatându-se faptul ca cinci beneficiari  
au incalcat prevederile articolului 12, alin.2 din 
OUG 148/2005. 
Au fost soluţionate un număr de 7 petiţii din 
care : 4 au fost soluţionate nefavorabil si 3 
soluţionate favorabil. 

1.7.Acordare gratuitate la consumul a 5 
mc apă/lună persoanelor aflate în nevoi 
sociale, conform HCL nr. 88/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

Permanent Realizat 
Trim .III 

- 36 dosare noi 
- 1440 dosare în plata la sfârşit de trimestru 

1.8.Sprijinirea familiilor aflate în risc 
social pentru depăşirea situaţiei de criză 
prin acordarea de ajutoare de urgentă, 
conform Legii 416/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

Permanent Realizat 
Trim .III 

Sprijinirea a 8 familii aflate în risc social, prin 
acordarea unui ajutorul de urgenţă în sumă de 
7.060, astfel:  

- tratament medicamentos (1 caz)750 
lei; 

- implanturi şi proteze (2 cazuri) 2.310 
lei; 

- ieşire din criză (5 cazuri) 4.000 lei; 
- ajutor deces (3 cazuri) – 900 lei; 

 
2. 

 
Înfiinţarea de noi adăposturi 
pentru victimele violenţei în 
familie şi de centre de 
asistenţă destinate 
agresorilor familiali 

2.1. Înfiinţarea de noi adăposturi pentru 
victimele violenţei în familie şi de centre 
de asistenţă destinate agresorilor 
familiali – crearea a două adăposturi. 

P. M. Slatina 
Direcţia 

Administrarea 
Domeniului Public 

şi Privat 

 
2012 

Nerealizat 
Trim. III 

 

2.2 Adăposturi de noapte 50 camere Consiliul Local 
Slatina 

P.M. Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

3. Asigurarea echilibrului 
socioeconomic al familiilor 
din mediul urban şi  rural, al 

3.1. Efectuarea modulului ad-hoc 
“Tranziţia de la muncă la pensionare” 

Direcţia Judeţeană 
de Statistică Olt 

Trimestrul II Realizat 
100% 
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familiei şi persoanelor de 
vârsta a treia, al persoanelor 
cu dizabilităţi şi al familiilor 
aparţinătoare 

PROTECŢIA COPILULUI 
1. Creşterea calităţii vieţii 

copilului în mediile 
defavorizate şi respectarea 
standardelor minime de 
calitate în toate serviciile 
speciale acordate copilului în 
dificultate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Monitorizarea copiilor ai căror 
părinţi sunt plecaţi în străinătate. 

DGASPC Olt 
Consiliile locale 

 

Periodic 
(trimestrial) 

Realizat 
100% 

- în prezent sunt monitorizaţi 465 copii (pe baza 
datelor transmise de 53 primării), fiind 
întocmite 113 rapoarte de evaluare iniţială şi 32 
planuri de servicii.  
 

1.2. Sprijinirea autorităţilor locale pentru 
instruirea asistenţilor sociali/persoanelor 
cu atribuţii de asistenţă socială, precum 
si pentru  înfiinţarea structurilor 
comunitare consultative şi instruirea 
membrilor acestora. 

DGASPC Olt 
Consiliile locale 

 

Anual Realizat 
90% 

- În cursul anului au fost înfiinţate 3 consilii 
comunitare consultative, din care 2 au fost 
înfiinţate în cursul trim. III. 
- În prezent funcţionează consilii comunitare 
consultative la nivelul a 80 de localităţi. 

1.3. Derularea de acţiuni de informare 
privind drepturile copilului, pentru 
prevenirea separării de familie, 
prevenirea şi combaterea 
abuzului/neglijării/exploatării, 
combaterea violenţei elaborarea şi 
distribuirea de materiale informative 

DGASPC Olt Anual Realizat 
100% 

 - Până în prezent au fost organizate 3 acţiuni 
de informare pentru personalul medical 
(Spitalul Judeţean Slatina, Spitalul 
Municipiului Caracal şi personalul medical din 
com. Fâlcoiu) şi 1 acţiune de informare pentru 
elevi (Şcoala nr. 4 din Corabia).   
- în cursul trim. III a avut loc întâlnirea de lucru 
a echipei judeţene antitrafic de la nivelul jud. 
Olt la care au participat şi reprezentanţii 
Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de 
Persoane – Centrul Regional Craiova. 

1.4. Asigurarea funcţionării  şi 
mediatizării „Telefonului de urgenţă”, 

DGASPC Olt Permanent Realizat 
100% 

Apeluri privind sesizări de abuz, neglijare, 
exploatare:  

- 5 sesizări abuz privind cazurile a 5 copii, 
din care au fost confirmate 2 cazuri.  

- 8 sesizări neglijare privind cazurile a 10 
copii, 2 cazuri fiind confirmate.    

- Prin Telefonul copilului de la nivel naţional 
au fost primite 6 sesizări (abuz – 1 şi neglijare - 
5). Cazul de abuz a fost confirmat, iar cele 5 
sesizări de neglijare nu au fost confirmate, dar 
copiii vizaţi sunt monitorizaţi.   
De asemenea, au fost soluţionate 2 sesizări de 
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neglijare din trim. II, fiind confirmată 1 
sesizare.  
- Mediatizarea serviciului: Articol în Gazeta 
Nouă (13.09.2012) şi interviu la postul local 
OLT TV (19.09.2012).   
- Au fost distribuite pliante privind Telefonul 
de urgenţă cu ocazia întâlnirii de lucru în cadrul 
Grupului de Lucru Mixt Drăgăneşti. 

1.5. Furnizarea de servicii pentru copiii 
străzii şi copii 
abuzaţi/neglijaţi/exploataţi 

DGASPC Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

100% 

- In trim. III au beneficiat de protecţie în cadrul 
Complexului servicii Sf. Ştefan Slatina 12 copii 
(CPRU – copil abuzat, neglijat).  
 

1.6. Furnizarea de servicii de recuperare 
pentru copiii cu dizabilităţi şi 
funcţionarea echipei mobile pentru 
acordarea de servicii de recuperare la 
domiciliu 

DGASPC Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

100% 

 - 89 copii au beneficiat în trim. III de serviciile 
centrelor de recuperare (CRCD Slatina si 
CRCD Caracal) 
- In perioada raportata echipa mobila a realizat 
6 deplasări pentru acordarea de servicii de 
recuperare la domiciliu, numărul beneficiarilor 
fiind de 15 copii. Alte activităţi realizate de 
echipa mobilă au fost: întâlniri cu personalul 
din primării, evaluarea socială a familiei, 
evaluarea psihologică şi logopedică a copilului 
precum şi evaluarea Kinetoterapeutică a 
copilului.    

1.7. Continuarea programului ”Şcoala 
părinţilor” la nivelul serviciilor 
alternative din cadrul DGASPC Olt 

DGASPC Olt Periodic 
(trimestrial) 

Realizat 
90% 

- In CRCD Slatina a fost organizata o sesiune 
cu tema „Schimbarea atitudinii faţă de copilul 
cu dizabilităţi – baza incluziunii sociale” 
(08.08.2012).  
- In CRCD Caracal a fost organizata o sesiune 
cu tema „Tulburarea hiperactivitatea/deficit de 
atenţie la copil (ADHD)” (15.08.2012).  
- In cadrul Complexului Servicii Slatina au fost 
derulate 3 sesiuni pe următoarele teme: 
„Trăsăturile definitorii ale dezvoltării copilului” 
„De ce au copiii defecte? De ce există copii 
slabi? ” „Atitudini greşite ale părinţilor în 
relaţia cu adolescentul”.  
- In cadrul Complexului Servicii Amicii Slatina 
au fost organizate 3 sesiuni pe următoarele 
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teme: „Importanţa familiei în dezvoltarea 
copilului”, „Depăşirea unei situaţii de criză 
între părinţi” „Meseria de părinte” .  
- In cadrul Complexului servicii Sf. Elena 
Corabia au fost organizate 2 sesiuni: „Câmpul 
intervenţiei/domeniile socio-educative ale 
acţiunii” şi „Principiile intervenţiei socio-
educative în favoarea copilului şi a familiei”. 

1.8. Derularea de acţiuni/programe de 
prevenire şi combatere a delincvenţei 
juvenile în instituţii le de tip 
rezidenţial/de zi pentru copii 

DGASPC Olt 
IPJ Olt, şcoli, alţi 

parteneri 

Periodic 
(trimestrial) 

Realizat  
90% 

 - 1 acţiune în cadrul CTF Sf. Nicolae: 
„Delincvenţa juvenilă” ( studiu de caz) . 
- 3 acţiuni în cadrul CTF Sf. Elena Corabia în 
colaborare cu Poliţia de Proximitate Corabia.  
- 1 acţiune în cadrul CTF Sf. Andrei: „Ziua 
împotriva violenţei copilului în România”; 
- 1 acţiuni în cadrul CTF Sf. Maria Balş: 
„Combaterea criminalităţii”.  
- 2 acţiuni în cadrul Centrului de îngrijire Paşi 
spre viitor: „Împreună pentru siguranţa ta”, 
„Traficul de fiinţe umane – o formă de sclavie 
modernă”. Acţiunile au fost organizate în 
colaborare cu Poliţia Corabia.  
- 3 acţiuni in cadrul Complexului Servicii Sf, 
Elena Corabia: „Prevenirea delincvenţei 
juvenile”, „Problematica consumului de alcool, 
droguri, substanţe etnobotanice, medicamente 
antidepresive sau somnifere”, „Proxenetism – 
prostituţie – cum să ne ferim de persoanele care 
ne oferă bani sau promisiuni pentru a lucra în 
diferite locuri în vederea obţinerii de foloase 
materiale”. 
- 1 acţiune în carul Complexului Servicii 
Amicii Slatina -  „Săptămâna prevenirii 
criminalităţii”, în colaborare cu Poliţa de 
Proximitate Slatina.  
 

1.9. Sprijinirea tinerilor care părăsesc 
sistemul de protecţie prin acordarea de 
sprijin pentru acces la un loc de muncă 
şi/sau locuinţă, asigurarea de servicii 

DGASPC Olt 
AJOFM Olt 

Consiliul Judeţean 
Olt 

Permanent Realizat 
100% 

- In trim III au fost luaţi în evidenta 15 
copii/tineri  (11 ca urmare a încetării măsurii de 
protecţie si 4 in vederea pregătirii integrării). 
- La 30.09.2012 in evidenta compartimentului 
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specializate pentru tinerii cu dizabilităţi. de specialitate erau 83 de beneficiari (68 tineri 
integraţi sosio-profesional, aflaţi in perioada de 
monitorizare si 15 tineri pentru care se 
pregăteşte integrarea socio-profesionala). 
-  In cursul trim. III au fost angajaţi 2 tineri. 
- Pentru 6 tineri se fac demersuri in vederea 
obţinerii unei locuinţe . 
- Au fost organizate 4 acţiuni de informare si 
consiliere a tinerilor din CTF Sf. Andrei Slatina 
şi din CTF Sf. Valentin (19 participanţi).   
- In trim. III au fost organizate 2 sesiuni de 
instruire cu personalul care lucrează cu tinerii. 
- In urma vizitelor la 10 agenţi economici au 
fost identificate 23 locuri de munca. 

1.10. Respectarea standardelor minime 
obligatorii în domeniul protecţiei 
copilului, promovarea parteneriatului şi 
mediatizarea/popularizarea serviciilor 
oferite 

DGASPC Olt Permanent Realizat 
100% 

 - Toate serviciile sunt acreditate; 
- La nivelul DGASPC Olt sunt încheiate 11 
colaborări cu ONG-uri, din care  9 colaborări 
permanente şi 2 colaborări pentru 
implementarea de proiecte cu finanţare externă.  
- La nivelul tuturor serviciilor sunt încheiate 
parteneriate de colaborare cu instituţii din 
comunitate (şcoli, biserică, poliţie, primărie, 
ONG-uri etc. ). De asemenea, acestea dispun de 
materiale informative pentru popularizarea 
serviciilor oferite.  

1.11.Acordarea alocaţiei de stat după 
preluarea şi verificarea dosarelor privind 
solicitarea alocaţiei de stat conform 
Legii nr. 61 (r) privind alocaţia de stat 
pentru copii 

AJPIS Permanent Realizat 
Trim.III 

Număr mediu beneficiari  80.026 
Sume plătite în  trimestrul III 
13.361.565 lei 
 

1.12.Acordarea alocaţiei de plasament 
familial pentru copii aflaţi în dificultate, 
conform Legii 272/2004 

AJPIS Permanent Realizat 
Trim.III 

Număr mediu beneficiari  865 
Sume plătite în  trimestrul III 
235.341 lei 
 

1.14. Gestionarea şi completarea 
formularelor europene E401, E405 şi 
E411 privind acordarea prestaţiilor 
familiale pentru muncitorii români din 
străinătate conform Regulamentului 

AJPIS Permanent Realizat 
Trim. III 

 In trimestrul III  au fost depuse  un număr de  
297   formulare europene in vederea solicitării 
alocaţiei de stat in state din Uniunea Europeană 
sau in tara pentru copii născuţi in ţări din 
Uniunea Europeana   după cum urmează: 
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Consiliului European nr.1408/1971 
referitor la aplicarea regimurilor de 
securitate socială a salariaţilor şi 
prevederilor Regulamentului Consiliului 
European nr.574/1972 care stabileşte 
modul de aplicare a Regulamentului 
1408/71. 
Acordarea de ajutoare pentru persoanele 
care beneficiază de statutul de refugiat 
conform Legii 122/2006. 

Formulare E 411-B – 27 
Formulare E  411-A - 70 
Deschidere drepturi prestaţii, alocaţii copii – 
174 
Suspendare drepturi prestaţii pentru cetăţenii 
romani  - 26 

1.15. Acordarea indemnizaţiei lunare de 
hrană  pentru persoanele  infectate  cu 
HIV /SIDA, conform Ordinului 
nr.223/2006 

AJPIS Permanent Realizat 
Trim. III 

Număr mediu beneficiari 
268 
Sume plătite în  trimestrul I 
317.247 lei 

1.16.Asigurarea misiunilor de inspecţie 
în domeniul protecţiei şi promovării 
copilului 

AJPIS Permanent Realizat 
Trim. III 

Lunar, se desfasoara campaniile: 
-„Verificarea si monitorizarea asigurării 
accesului neîngrădit al persoanelor cu 
dizabilitati la mediul fizic, informaţional si 
comunicaţional”. 
- „Campania de informare si consiliere privind 
modificările legislative majore din domeniul 
asistentei sociale”. 

1.17.Identificare / Monitorizare copii ai 
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, 
pentru copiii fără acte de identitate, 
precum şi pentru copiii neşcolarizaţi/ în 
situaţii de abandon şcolar 

Primăria Slatina 
DPAS 

DGASPC Olt 
 

Permanent / 
trimestrial 

Realizat 
Trim. III 

Luat în evidenţă copii ai căror părinţi au plecat 
în străinătate: 4 familii; 
 

1.18.Înfiinţarea Consiliului Comunitar 
Consultativ. Organizarea de întâlniri 
periodice cu membrii consiliilor 
comunitare 

Primăria Slatina 
DPAS 

DGASPC Olt 

Trim. I 2012 
/ 

Periodic 

În curs de 
realizare 

În trim I 2012 s-a înaintat Consiliului local 
documentaţia privind aprobarea constituirii 
Consiliului Comunitar Consultativ în noua 
componenţă. 
În trimestrul II 2012 a fost reluată procedura. 
În trimestrul III 2012 procedura este în 
derulare. 

1.19. Sprijinirea familiilor aflate în 
dificultate pentru prevenirea 
abandonului de copii prin acordarea de 
prestaţii excepţionale, conform Legii 
272/2004 privind protecţia şi 

Primăria Slatina 
DPAS 

 

Permanent 
 

Realizat 
Trim. III 

Au fost sprijinite 4 familii cu copii minori prin 
acordarea unui ajutor financiar de urgentă a 
câte 4.200 lei/familie 
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Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

promovarea drepturilor copilului,  cu 
modificările şi completările ulterioare 

2. Creşterea numărului de creşe 
şi includerea  acestora în 
nomenclatorul serviciilor 
sociale, precum şi 
încurajarea înfiinţării de 
creşe de către structurile 
societăţii civile 

2.1 Reabilitarea şi modernizarea creşei 
situată în Slatina, str.Zmeurei nr. 9 B, 
et.1 şi 2. 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 În 
pregătire 

Realizat, în trimestrul III 2012, Studiu de 
fezabilitate. 

2.2.Creşterea capacităţii de îngrijire şi 
educaţie timpurie prin înfiinţarea unei 
noi creşe 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

Trim. IV 
2012 

-  

2.3. Darea în folosinţă a creşei din satul 
Cherleştii din Deal, Comuna Teslui 

Primăria Teslui 12.2012 În derulare  

3. 
 

Reducerea numărului de 
copii plasaţi în instituţii 
publice sau private prin 
reintegrarea lor în familia 
naturală şi sprijinirea 
familiei extinse ca alternativă 

3.1. Acordarea de servicii de prevenire a 
abandonului şi instituţionalizării şi de 
servicii tip  familial/rezidenţial pentru 
copiii separaţi temporar sau definitiv de 
părinţi. Păstrarea unei ponderi reduse a 
copiilor instituţionalizaţi în raport cu 
ponderea copiilor din servicii de 
prevenire şi măsuri de tip familial. 

DGASPC Olt Permanent Realizat 
100% 

In cursul trim. III au beneficiat de protecţie 
alternativă (măsuri de protecţie speciala şi 
tutelă) precum şi de servicii de prevenire 1.578 
copii:  
- 261 copii (17% ) au fost beneficiari  ai 
serviciilor de prevenire (centre de zi, centre de 
consiliere, centre de recuperare, centre 
maternale), 
- 923 copii (58 %) au beneficiat de protecţie 
specială în servicii de tip familial (asistent 
maternal profesionist, plasament la rude /alte 
persoane) sau au avut instituită tutela, 
- 394 copii (25%) au beneficiat de măsuri de 
protecţie specială în servicii de tip rezidenţial 
(case de tip familial publice/private, centru de 
plasament, centrul Paşi spre Viitor şi centrul de 
primire în regim de urgenta).  
 
- Adopţie – in cursul trimestrului pentru 4 copii 
a fost deschisa procedura de adopţie, pentru 3 
copii a fost încuviinţată adopţia, iar 46 copii 
sunt monitorizaţi post-adopţie. 
 
- Dinamica beneficiarilor in cadrul serviciilor 
de tip rezidenţial a fost: 17 intrări si 18 ieşiri.  
Au fost reintegraţi in familie 8 copii (2 din 
sistemul rezidenţial, 3 de la AMP si 3 din 
plasament familial). 

3.2. Continuarea procesului de închidere DGASPC Olt 2013 Acţiune în - Se are în vedere limitarea numărului de intrări 
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a Centrului de plasament Floare de Colţ 
Balş 

curs de 
realizare 

în acest centru, în scopul reducerii numărului 
de beneficiari. 
În cursul trim. III 2012  nu s-au înregistrat 
intrări/ieşiri astfel încât la data de 30.09.2012 in 
CP Floare de Colt beneficiază de îngrijire 71 
copii / tineri (în scădere faţă de 72 beneficiari la 
31.12.2011).  

3.3.Îmbunătăţirea situaţiei socio-
economice a familiei naturale/extinse şi 
consilierea acesteia în vederea 
reintegrării în familie a copiilor plasaţi 
în instituţii publice sau private 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
 

Permanent Nerealizat 
Trim III 

Nu a fost cazul 

3.4. Înfiinţarea a 3 centre de zi pentru 
copii aflaţi în situaţii de risc în comunele 
Bărăşti, Cungrea şi Sârbii Măgura 

DGASPC Olt 
Consiliile locale 

2012 - 2013 Realizat 
100% 

 Proiectele sunt în curs de implementare, în 
prezent fiind în faza de avizare a documentaţiei 
tehnico-economice .  
 

3.5. Înfiinţare centru de zi pentru minori 
oraş Drăgăneşti Olt 

Consiliul Judeţean 
Olt 

Consiliul Local 
Drăgăneşti Olt 

2012 Activitate 
stagnată 

 

3.6.Centru de îngrijire de zi pentru copiii 
aflaţi în situaţii de risc din comuna 
Bărăşti 

Consiliul Local 
Bărăşti/Consiliul 

Judeţean Olt 
(Subproiectul CZ-

65-OT) 

31.12.2012 
 
 
 
 

Nerealizat 
Trim. III 

 

EGALITATEA DE ŞANSE 
1 Dezvoltarea sistemului de 

consiliere juridică gratuită, 
precum şi serviciilor de 
îngrijire a persoanelor 
vârstnice 

1.1. Înfiinţare Centru de zi pentru 
bătrâni oraş Drăgăneşti Olt 

C. L. Drăgăneşti Olt 
C. J. Olt 

2012 Activitate 
stagnată 

 

1.2. Amenajare spaţiu Camin bătrâni 
prin accesarea programelor de finanţare 
externă. 

Primăria Balş 2012-2013 Nerealizat 
Trim. III 

Cerea de finanţare va fi depusă în anul 2013 

1.3. Furnizarea de servicii sociale pentru 
persoane vârstnice în centrele 
rezidenţiale şi în serviciile alternative 
din cadrul DGASPC Olt; asigurarea de 
spaţii adecvate pentru activităţi în aer 
liber la nivelul centrelor rezidenţiale 
pentru persoane vârstnice 

DGASPC Olt 
 

Permanent Realizat 
Trim. III 

100% 

- In cursul trim III au beneficiat de servicii de 
tip rezidenţial 166 persoane vârstnice.  
- 119 persoane vârstnice au beneficiat de 
serviciile CSPV Slatina în trim. III (Centrul de 
zi – 65 beneficiari, Centrul de consiliere – 54 
beneficiari) 
- Exista 3 spaţii amenajate ca mini-grădini/ 
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realizare 
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părculeţe in CPV Slatina, CPV Fălcoiu si CPV 
Spineni, numărul total de utilizatori fiind in 
acest trimestru de 91.   

1.4. Colaborarea cu primăriile în vederea 
implicării active a persoanelor vârstnice 
în viaţa comunităţii şi realizarea de 
acţiuni de informare/sensibilizare pentru 
valorizarea persoanelor vârstnice 

DGASPC Olt 
Consiliile locale 

Periodic 
(trimestrial) 

Realizat 
100% 

- La nivelul a 3 localităţi în care funcţionează 
servicii pentru persoanele vârstnice sunt 
încheiate 3 parteneriate cu 3 primării, respectiv:  
1). Complex servicii persoane vârstnice Slatina 
şi   Direcţia de Protecţie şi Asistenţă Socială 
Slatina; 
2). CPV Băbiciu şi Primăria Băbiciu; 
3). CSPA Spineni şi Primăria Spineni.  
  
- Serviciul management de caz pentru adult a 
încheiat până în prezent 18 parteneriate cu 18 
primării prin care se urmăreşte facilitarea 
implicării vârstnicilor în luarea deciziilor care îi 
privesc de la nivelul comunităţii. 

1.5.   Implicarea activă a persoanelor 
vârstnice în viaţa comunităţii prin 
acţiuni la Clubul Pensionarilor din 
cadrul DPAS 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

Periodic Realizat 
Trim III 

Discuţii interactive lunare a reprezentanţilor 
instituţiilor cu responsabilităţi sociale cu 
membrii Clubului Pensionarilor 

1.6. Consiliere juridică şi administrativă, 
activităţi recreative şi aniversare, 
posibilitatea realizării igienei corporale 
(prin duş) cu sau fără sprijin la Clubul 
Pensionarilor din cadrul DPAS 

P.M. Slatina Permanent Realizat 
Trim III 

Acţiuni/activităţi realizate de DPAS la sediu, la 
domiciliu, la Clubul Pensionarilor şi la Centru 
de Îngrijire şi Igienă Corporală 

2 Creşterea continuă a calităţii 
vieţii persoanelor cu 
handicap şi sprijinirea 
familiilor aparţinătoare 

2.1. Evaluarea potenţialului şi abilităţilor 
persoanelor cu handicap în vederea 
orientării către activităţi şi meserii 
adaptate potenţialului funcţional al 
acestora şi colaborarea cu AJOFM în 
vederea sprijinirii integrării profesionale 
a persoanelor cu dizabilităţi 

DGASPC Olt 
 

Periodic 
(trimestrial) 

Realizat 
Trim. III 

100% 

Au fost orientate către AJOFM 2 persoane cu 
handicap (din comunitate), acestea beneficiind 
de consiliere. 

2.2. Acţiuni de informare a 
beneficiarilor şi a potenţialilor angajatori 
şi sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi 
în accesarea unui loc de muncă (inclusiv 
prin participarea la bursa locurilor de 
muncă) 

DGASPC Olt 
 

Periodic 
(trimestrial) 

Realizat 
Trim. III 

100% 

  Au fost organizate 2 acţiuni de informare în 
centrele pentru persoane cu dizabilităţi, fiind 
consiliate 17 persoane cu handicap. 
    În cursul trim III au fost informaţi cu privire 
la dreptul la muncă al persoanei cu handicap 10 
agenţi economici.   
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2.3. Încheierea de parteneriate, 
realizarea şi distribuirea de materiale 
informative, pentru popularizarea 
serviciilor DGASPC şi pentru 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, egalitatea de şanse. 

DGASPC Olt 
 

Periodic 
(anual) 

Realizat 
100% 

  La nivelul CIA/CRRPH sunt încheiate 
parteneriate cu primăria (5), cu unităţi şcolare 
(7) si cu Biserica (7) .   
   În cursul trim. III serviciul management de 
caz pentru adulţi a încheiat 1 parteneriat cu 
Primăria Caracal în vederea implicării 
persoanelor cu dizabilităţi în viaţa socială a 
comunităţii. 

2.4. Monitorizarea procesului de 
instruire a asistenţilor personali care 
îngrijesc persoane cu handicap 

DGASPC Olt 
 

Permanent Realizat 
Trim.III 
100% 

  Conform ultimelor date transmise de către 
primării, numărul total de asistenţi personali 
este de 897, din care 756 au beneficiat de cel 
puţin o instruire – dintre aceştia 283 beneficiind 
de instruire autorizata. 

2.5.Acordarea de prestaţii persoanelor 
cu handicap conform legislaţiei în 
vigoare 

AJPIS Permanent Realizat 
Trim. II 

Număr mediu beneficiari – 101 
Sume plătite in trimestru II – 128.532 lei 

2.6.Asigurarea misiunilor de inspecţie în 
domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor persoanelor cu handicap şi 
persoanelor vârstnice 

AJPIS Permanent - - 

3 Dezvoltarea centrelor de tip 
rezidenţial şi a centrelor 
alternative pentru persoanele 
cu handicap mintal, cu 
psihopatologii şi afecţiuni 
multiple, prin programe 
specifice 

3.1. Furnizarea de servicii specializate 
pentru persoane cu dizabilităţi în cadrul 
centrelor rezidenţiale si centrelor de 
recuperare din cadrul DGASPC Olt; 
asigurarea de spaţii pentru desfăşurarea 
de activităţi de ergoterapie la nivelul 
centrelor rezidentiale pentru persoane cu 
handicap 

DGASPC Olt 
 

Permanent Realizat 
Trim.III 
100% 

  În cursul trim III au beneficiat de servicii de 
tip rezidenţial 310 persoane cu handicap, iar de  
servicii de recuperare 35 persoane cu handicap.  
  În cadrul CRRPH Caracal, CRRPH Cezieni si 
CIA Corabia exista cate un spaţiu amenajat 
pentru derularea activităţilor de ergoterapie (16 
utilizatori/zi - CRRPH Caracal, 11 utilizatori / 
zi -  CRRPH Cezieni si 21 utilizatori/zi - 
Corabia).   

3.2. Continuarea procesului de 
restructurare/ reabilitare a CIA Şopîrliţa 

Consiliul Judeţean 
DGASPC Olt 

2011 - 2012 Realizat 
100% 

  În cursul trim.I 2012 a fost finalizat procesul 
de reabilitare pentru CIA Şopârliţa 

4. Asigurarea accesului 
persoanelor cu dizabilităţi la 
suportul fizic, informaţional 
şi la transportul public, 
respectiv la intrarea în 
imobile 

4.1. Asigurarea dreptului la gratuitate 
transport local cu mijloace de transport 
în comun de suprafaţă, conform Legii 
448/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

P.M.Slatina 
DPAS 

 

Lunar Realizat 
Trim. III 

100% 

vizat 250 legitimaţii transport local plătit 
9702,68 lei reprezentând c/v transport local 
plăţi lunile iulie şi august 

5. Creşterea capacităţii 
instituţionale pentru 

5.1. Organizarea de activităţi (mese 
rotunde, seminarii) în vederea 

AJPIS - Comisia 
Judeţeană pentru 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

In luna septembrie a fost emis Ordinul 
Prefectului Judeţului Olt nr. 259/19.09.2012, cu 
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implementarea politicilor de 
gen, crearea sistemului 
naţional de sprijinire şi 
promovare a politicilor 
privind egalitatea de şanse pe 
piaţa muncii bazate pe 
fondurile structurale 

diseminării informaţiei cu teme 
referitoare la egalitatea de şanse, 
discriminarea la locul de muncă. 

Egalitate de Şanse privire la actualizarea Comisiei judeţene in 
domeniul egalitatii de şanse intre femei si 
barbati. 

6. Susţinerea participării active 
a 
societăţii civile la furnizarea 
serviciilor sociale şi 
stimularea 
voluntariatului 

6.1. Realizarea unei reţele de voluntari 
la nivel local care pe lângă identificarea 
problemelor cu 
care se confruntă familiile/persoanele 
singure aflate în dificultate să poată 
atrage şi resurse 
umane şi materiale din comunitate 

DPAS 
Comunitatea locală 

 

Trim. III 
2012 

Realizat 
parţial 

În derulare 

CAPITOLUL 10 – TINERET ŞI SPORT 
TINERET 

1 Susţinerea tinerilor din 
mediul rural şi familiile cu 
posibilităţi reduse în vederea 
asigurării egalitaţii de şanse 
 

1.1. Asigurarea sprijinului şi 
consultanţei de specialitate pentru 
realizarea de proiecte de tineret, al căror 
grup ţintă sunt tineri de toate categoriile 
cu precădere tineri din mediul rural şi 
din familii cu posibilităţi reduse, 
colaborarea şi dezvoltarea de 
parteneriate cu persoane fizice şi juridice 
în vederea implementării obiectivelor în 
domeniul tineretului. 

Direcţia Judeţeană 
de Sport şi Tineret 

Olt 

31.12.2012 Realizat 
Trim.III 

S-a derulat proiectul propriu în parteneriat 
„Lumii mai mult”. 

2. 
 
 

Valorificarea economică a 
activităţilor sportive şi 
creşterea  rolului 
managementului sportiv 

2.1 Creşterea rolului educaţiei fizice şi 
sportive în şcoli 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
D.A. D. P.P. 

2012 Realizat 
Trim. III 

 

2.2 Olimpiada Liceelor P.M. Slatina 2012 Realizat 
100% 

Acţiune realizată în trimestrul III 2012 

3 Armonizarea infrastructurii 
şi a cadrului juridic 
instituţional intern cu 
legislaţia şi directivele 
Uniunii Europene în materie 
de tineret şi sport 

3.1.Punerea în aplicare la nivel judeţean 
a Programului de Guvernare, a strategiei 
şi programelor Autorităţii Naţionale 
pentru Sport şi Tineret, în domeniul 
tineretului ; 

DJST Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim.III 

S-au desfăşurat 4 proiecte de tineret ale ONG-
urilor, finanţate la Concursul local de proiecte. 

3.2. Acordarea de sprijin logistic, DJST Olt 31.12.2012 Realizat S-a acordat consultanţă şi sprijin logistic uni 
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consultanţă Organizaţiilor 
Nonguvernamentale de Tineret, 
grupurilor de tineri sau oricăror categorii 
de persoane care sunt interesate de 
fenomenul asociativ, managementul de 
proiecte, atragere de fonduri 

Trim.III număr de 4 organizaţii neguvernamentale care 
au implementat proiecte finanţate în urma 
concursului local de proiecte. 

4. Lărgirea posbilităţilor de 
integrare socială pentru copii 
şi tineri cu dizabilităţi sau 
proveniţi din centre de 
plasament 

4.1. Implementarea programelor cu 
caracter social pentru copii şi tineri cu 
precădere pentru cei defavorizaţi; 

 

DJST Olt 
ONG-uri specifice 

Trim. III 
2012 

În curs de 
realizare 

S-au desfăşurat taberele cu caracter social – 100 
de locuri şi taberele pentru persoane cu 
handicap – 43 de locuri. 

5. Reglementarea rolului, 
responsabilităţilor şi 
interacţiunea cu şcoala a 
Consiliilor de elevi 

5.1.Realizarea de şedinţe consultative cu 
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean al  
Elevilor  şi alţi factori decizionali în 
domeniul tineretului, în vederea derulării 
de proiecte de şi pentru tineret. 

DJST Olt 
Consiliile de elevi 

31.12.2012 Realizat 
Trim.III 

S-a realizat o întâlnire consultativă. 

5.2. Încheierea de convenţii/protocoale 
de parteneriat cu Consiliul Judeţean al 
Elevilor pentru acţiuni şi proiecte ce 
răspund nevoilor locale ale  tinerilor 

DJST Olt 
Consiliile de elevi 

31.12.2012 Realizat 
Trim.III 

S-a încheiat un protocol de colaborare. 

SPORT 
1. Implicarea şi cointeresarea 

autorităţilor administraţiei 
publice locale în crearea , 
modernizarea şi dezvoltarea 
bazei materiale , precum şi a 
structurilor sportive din plan 
local şi judeţean 
 

1.1.Organizarea de acţiuni/activităţi în 
colaborare cu autorităţile administraţiei 
publice locale cu participarea cât mai 
multor categorii de cetăţeni ; 

DJST Olt 
Primăriile şi 

Consiliile Locale 
din judeţ 

31.12.2012 Realizat 
Trim.III 

- 1  actiune (Cupa Istirig) in colaborare  cu 
autoritatile administratiei  publice locale, la 
care au participat  64 persoane. 

1.2. Încheierea de convenţii/protocoale 
de parteneriat cu instituţii şi/sau consilii 
locale şi structuri sportive comune 

DJST Olt 
Primăriile şi 

Consiliile Locale 
Structuri sportive 

31.12.2012 Realizat 
Trim.III 

- au  fost incheiate 4 protocoale  de parteneriat  
cu structurile sportive si unitati scolare. 

1.3. Urmărirea modului de întreţinere a 
sălilor de sport din unităţile şcolare pe 
care le au în administrare 

DJST Olt 
Primării din judeţ 

Unităţi şcolare 

31.12.2012 Realizat 
Trim.III -s-au verificat un nr. de 6  Sali de sport. 

1.4. Reabilitare, modernizare şi 
extindere Baza de agrement Dumitru 
Dobrescu etapa I 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 În derulare Realizat PT 
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1.5.Încheierea de convenţii/protocoale 
de parteneriat cu instituţii şi/sau consilii 
locale şi structuri sportive 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 -  

2. Dezvoltarea educaţiei fizice 
şi a sportului în şcoli, 
stabilirea unor sisteme de 
competiţii la nivel local, 
regional şi naţional 

2.1. Asigurarea în plan judeţean a 
programului „Promovarea sportului de 
performanţă”, prin organizarea de 
competiţii de nivel judeţean şi 
interjudeţean 

DJST Olt 
Structuri sportive 

31.12.2012 Realizat 
Trim.III 

- 2 competitii  judetene la sportul de 
performanta, cu participarea a 130 sportivi. 

3. Stabilirea unor relaţii de 
colaborare între şcoli şi 
cluburi sportive 

3.1. Asigurarea în plan judeţean a 
programului  “Sportul pentru toţi” , prin 
organizarea de acţiuni/activităţi, 
competiţii de nivel local, judeţean şi 
interjudeţean 

DJST Olt 
Structuri sportive 

31.12.2012 Realizat 
Trim.III 

- 4 competitii judetene  la sportul pentru toti, cu 
participarea a 168 sportivi. 

3.2. Încheierea de  contracte de 
voluntariat cu diverşi  colaboratori în 
vederea  derulării  programelor sportive 

DJST Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim.III 

- au fost incheiate 4 contracte de voluntariat. 

3.3. Acordarea de sprijin logistic către 
asociaţii sportive  fără personalitate 
juridică  care se vor înfiinţa şi vor figura 
în evidenţa DJST Olt 

DJST Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim.III 

- s-au acordat  5 certificate de identitate 
sportiva. 

4. Reorganizarea şi adaptarea 
sistemului sportiv pentru 
persoanele cu handicap, 
pentru atragerea respectivei 
categorii de persoane către 
această disciplină 

4.1. Colaborarea în vederea organizării 
şi derulării  de activităţi sportiv –
recreative, destinate acestei categorii de 
persoane 

DJST Olt 
ANSR – Filiala de 

Surzi Slatina 

31.12.2012 Realizat 
Trim.III 

- s-a derulat 1 competitie sportiva cu 
participarea  unui nr. de  82  copii . 

CAPITOLUL 11 – MEDIUL DE AFACERI, IMM, CONCUREN ŢA ŞI PROTECŢIA CONSUMATORULUI 
1. Elaborarea şi implementarea 

unei strategii integrate şi 
transparente pentru 
îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
mediului de afaceri, pe baza 
evaluării şi valorificării 
factorilor cu impact asupra 
competitivităţii firmelor şi a 
promovării măsurilor de 

1.1. Realizarea de intâlniri cu agenţii 
economici în vederea diseminării de 
informaţii despre finanţări prin Fonduri 
Structurale în România 2007-2013 

CCIA  OLT Semestrial Realizat 
Trim. III 

Diseminarea de informaţii despre Fondurile 
Europene către Societăţi Comerciale,SRL-uri şi 
IMM-uri. 

1.2. Program Operaţional Sectorial 
(POS-DRU)–AXA Prioritara 3 
‘’Creşterea Adaptabilităţii Lucrătorilor’’  

CCIA OLT 31.08.2012 
 

Realizat 
85% 

Desfăşurarea seminarilor prevăzute ca activităţi 
in  proiect,  conform calendarului de 
implementare al proiectului.”Crearea unei pieţe 
comune  a muncii prin mobilitate şi servicii de  
formare în zona  Pleven – Olt” .Proiect derulat 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

îmbunătăţire a cadrului 
legislativ şi organizatoric. 
 

în parteneriat cu AJOFM Olt şi parteneri 
bulgari. 

1.3. Furnizarea de informaţii, consiliere, 
asistenţă şi răspunsuri despre instituţiile 
Uniunii Europene, politicile, 
programele, oportunităţile de finanţare 
oferite 

CCIA  OLT Semestrial Realizat 
100% 

Diseminare de informaţii către agenţii 
economici interesaţi cu privire la calendarul  de 
lansare a proiectelor cu accesare de fonduri 
europene. 
 

1.4 .Programul de COOPERARE 
TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-
BULGARIA 2007-2013 
“Promotional Network of Cross –Border 
Enterprise Services’’ 

CCIA  OLT 31.08.2013 Realizat 
30% 

Intâlnire cu partenerii bulgari pentru stabilirea 
calendarului de activităţi. 

1.5. Implementarea programelor 
europene şi ale Băncii Mondiale de către 
agenţii economici în colaborare cu 
Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Olt. 

CCIA OLT Semestrial Realizat Încheierea de parteneriate între CCIA Olt şi 
celelalte camere de comerţ judeţene cât şi cu 
alte instituţii cu scopul de a implementa 
proiecte finanţate din fonduri europene.. 

1.6. Informarea în permanenţă a 
societăţilor comerciale de pe raza 
judeţului Olt privind normele europene 
în domeniu. 

CCIA OLT Permanent Realizat 
Trim.III 

 Conferinţă de presă susţinută  de Preşedintele 
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură  
Olt.Inâlnirea de lucru a avut ca scop informarea 
cu privire la constituirea grupului de lucru 
pentru perioada 2014-2020 pentru cooperare 
teritoriala româno -bulgară.   

2. Dezvoltarea, in cadrul 
sistemului de învăţământ şi în 
sisteme de pregătire 
specializate, a culturii 
antreprenoriale, întărirea 
performanţelor manageriale 
şi încurajarea spiritului 
inovator; în acest context 
sunt necesare eforturi pentru 
conştientizarea în mediul de 
afaceri românesc a 
importanţei drepturilor de 
proprietate intelectuală, 
managementului calităţii, 
managementului activelor 
intangibile, în particular al 

2.1. Organizarea de cursuri de instruire 
şi calificare cu durată scurtă sau medie 
pe diferite tematici de interes pentru 
agenţii economici 

CCIA OLT Permanent Realizat 
40% 

  Înscrierea  în baza de date a persoanelor 
interesate  în vederea formării unei noi grupe de 
cursanţi pentru  cursul ’’Noţiuni fundamentale 
de igienă.’’ 

2.2. Consultanţă în afaceri: realizare 
plan de afacere, documentaţia de 
constituire a societăţilor comerciale şi 
modificari ale actelor constitutive ale 
acestora. 

CCIA  OLT Permanent Realizat 
Trim. III 

Prin intermediul biroului de consultanţă al 
CCIA Olt s-au înfiinţat un număr de 
aproximativ 20  firme atât SRL-uri cât şi  
Intreprinderi Individuale. 
 

2.3. Diseminarea  de informaţii utile 
mediului de afaceri. 

CCIA  OLT Permanent Realizat Organizarea de întilmiri cu oamenii de afaceri 
din judeţ. 

2.4. Sprijinirea agenţilor economici în 
implementarea politicilor de reconversie 
profesională şi calificarea  angajaţilor 

CCIA  OLT Permanent Realizat 
parţial 

S-au înscris în baza de date toate solicitările  
venite din partea agenţilor comerciali  
referitoare la calificarea angajaţilor. 
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Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

brevetelor de invenţie şi al 
mărcilor – stimularea 
utilizării acestora 

3. Intensificarea dialogului şi 
creşterea transparenţei 
reglementărilor, prin 
formalizarea consultărilor 
publice-private în sfera 
managementului 
reglementărilor din domeniul 
mediului de afaceri şi 
profesiilor liberale 
 

3.1.Sprijinirea autorităţilor 
administraţiei publice locale şi judeţene 
precum şi structurilor regionale în 
scopul dezvoltării economico – sociale a 
zonei, inclusiv prin parteneriat public-
privat 

CCIA OLT Permanent Realizat 
100% 

CCIA Olt a răspuns prompt la solicitările venite 
din partea autorităţilor locale în derularea 
diferitelor programe de interes economico-
social 

3.2 Pregatirea mediului de afaceri pentru 
accesarea Fondurilor Structurale. 

CCIA OLT Semestrial 
 

Realizat 
50% 

S-au cerut  documente necesare  pentru 
depunerea dosarului de accesare Fonduri 
europene unui număr de 3 firme. 

3.3. Promovarea informaţiilor relevante 
pentru mediul de afaceri 

CCIA  OLT Permanent Realizat 
100% 

Invitaţie lansată  de către Preşedintele CCIA 
Olt agenţilor economici , de a participa la 
dezbateri de actualitate, referitoare la 
planificarea  strategică la nivelul ariei eligibile 
si a stabilirii relaţiilor de colaborare  pentru 
următoarea perioadă. 

3.4.Încurajarea participării la târguri şi 
expoziţii naţionale şi internaţionale prin 
promovarea facilităţilor oferite în cadrul 
unor programe. 

CCIA  OLT Permanent Nerealizat Nu au existat solicitări din partea agenţilor 
economici de a participa la expoziţii  
CCIA promovează şi oferă facilităţi 
intermediind participarea firmelor la astfel de 
activităţi:ex .RomExpo. 

3.5. Informarea  IMM-urilor şi 
întocmirea documentaţiilor pentru 
agenţii economici în vederea obţinerii de 
fonduri structurale. 

CCIA  OLT Semestrial Realizat 
50% 

S-au scris proiectele în vederea accesării 
fondurilor europene pentru 3 firme. 

3.6. Administrarea transparentă a 
utilizării fondurilor comunitare destinate 
dezvoltării IMM-urilor în România 

CCIA  OLT Semestrial Realizat 
100% 

Au fost  informaţi agenţii economici interesaţi 
despre utilizarea , modul de gestiune şi 
administrarea de fonduri europene 

3.7. Organizarea celei de a XVII-a ediţii 
Topul firmelor Olt, cu festivitate de 
premiere 

CCIA  OLT Noiembrie 
2012 

Nerealizat Termenul este pentru trimestrul IV 

PROTECŢIA CONSUMATORULUI 
1. Desfăşurarea de acţiuni de 

control pentru asigurarea 
cerinţelor de securitate şi/sau 

1.1. Desfăşurarea acţiunilor de control  
prevăzute în Planul de verificare a 
operatorilor economici, comunicat de 

Comisariatul 
Judeţean pentru 

Protecţia 

Permanent 

 

Realizat 
Trim III 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

de conformitate a produselor 
şi serviciilor, precum şi în 
scopul protecţiei drepturilor 
şi intereselor economice ale 
consumatorilor privind 
furnizarea de produse şi 
servicii, inclusiv servicii 
financiare şi de interes public 

ANPC 

1.1.1. Verificarea prevederilor legale 
privind protecţia consumatorilor la 
comercializarea economizoarelor de 
energie electrică, vândute direct cât şi 
on-line. 

 
1.1.2. Verificarea prevederilor legale 
privind protecţia consumatorilor la 
comercializarea pachetelor de servicii 
turistice. 

1.1.3. Verificarea respectării 
prevederilor legale privind protecţia 
consumatorilor la comercializarea 
produselor alimentare perisabile – pe 
perioada caniculară. 

1.1.4. Verificarea respectării 
prevederilor legale privind protecţia 
consumatorilor la comercializarea şi 
montarea de aparatură de climatizare. 

1.1.5. Control tematic privind modul de 
respectare a prevederilor legale, 
conformitatea şi modul de etichetare, 
prezentare şi publicitate a băuturilor 
răcoritoare şi nectarurilor din fructe. 

1.1.6. Verificarea respectării 
prevederilor legale privind protecţia 
consumatorilor la comercializarea 
ochelarilor de soare. 

1.1.7. Verificarea respectării 
prevederilor legale privind protecţia 
consumatorilor la comercializarea 
produselor cosmetice de protecţie solară. 

 

Consumatorilor Olt  

02-
13.07.2012 

 

 

 

16-
20.07.2012  

 

01- 

31.07.2012 

 

 

01-
31.07.2012 

 

23-
03.08.2012 

 

 

06-
17.08.2012 

 

06-
17.08.2012 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
1.1.1 Nu s-au depistat la comercializare astfel 
de produse. 
 
 
 
 
 
 1.1.2 Au fost verificaţi 5 operatori economici 
fără deficienţe. 
 
 
 
1.1.3 Au fost verificaţi 25 operatori economici 
din care 10 prezentau abateri de la normele 
legale, aplicându-se amenzi contravenţionale în 
cuantum de 5.000lei. 
 
 
1.1.4 Au fost verificaţi 2 operatori economici 
fără deficienţe. 
 
 
1.1.5 Au fost verificaţi 24 operatori economici 
de pe raza judeţului Olt, fiind sancţionaţi 
contravenţional 13, cu amenzi în cuantum de 
5.000 lei. 
 
1.1.6 Au fost verificaţi 4 operatori economici 
de pe raza judeţului Olt, din care 2 prezentau 
abateri de la normele legale, aplicându-se 
amenzi contravenţionale în cuantum de 2.000 
lei.  
 
1.1.7 Au fost controlaţi 4 operatori economici  
din care unul singur prezenta abateri de la 
normele legale,  aplicându-se sancţiune 
contravenţională în valoare de 1.000 lei. 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

1.1.8. Verificarea prevederilor legale 
privind modul de comercializare, 
etichetare ,prezentare şi publicitate a 
produselor de patisserie, a gogoşilor şi 
covrigilor. 

1.1.9. Verificarea prevederilor legale 
privind modul de comercializare, 
etichetare, prezentare şi publicitate a 
pâinii şi produselor de panificaţie. 

1.1.10. Verificarea respectării 
prevederilor legale privind calitatea, 
modul de comercializare şi etichetare a 
băuturilor spirtoase. 

1.1.11. Verificarea respectării 
prevederilor legale la comercializarea 
materialelor de construcţii. 

 

1.1.12. Control tematic privind modul de 
respectare a prevederilor legale la 
prestarea serviciilor de alimentaţie 
publica – bar şi terase. 

 

 

1.1.13. Verificarea prevederilor legale 
privind protecţia consumatorilor la 
staţiile de inspecţie tehnică periodică. 

 

1.1.14. Verificarea prevederilor legale la 
comercializarea produselor din hârtie ‘’ 
tissue’’     ( de tipul  prosoape, şerveţele, 
batiste., hârtie igienică, role cu utilizare 
casnică multiplă, etc.) vândute atât direct 
cât şi online. 

1.1.15. Verificarea prevederilor legale 

20-
24.08.2012 

 

 

20-
24.08.2012 

 

27-
31.08.2012 

 

01-
31.08.2012 

 

 

01-
31.08.2012 

 

 

 

03-
07.09.2012 

 

 

27-
05.09.2012 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.8. Au fost controlaţi 10 operatori economici  
din care 3 prezentau abateri de la normele 
legale, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale 
în valoare totală de 2.500 lei. 
 
1.1.9 Au fost verificaţi 17 operatori economici  
din care 3 prezentau abateri de la normele 
legale, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale 
în valoare totală de 3.50 
 
1.1.10 Au fost verificaţi 12 operatori economici 
din care 3  prezentau abateri de la normele 
legale fiind sancţionati contravenţional cu 
amenzi în cuantum de 1.500 lei.  
 
1.1.11 Au fost verificaţi 17 operatori economici 
din care 8  prezentau abateri de la normele 
legale fiind sancţionaţi contravenţional cu 
amenzi în cuantum de 4.500 lei.  
 
1.1.12 Au fost verificaţi  19 operatori 
economici care comercializau astfel de produse 
, din care 5  prezentau abateri de la normele 
legale, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale 
în valoare totală de 2.250 lei. 
 
 
1.1.13 Au fost verificaţi 8 operatori economici, 
din care 2 prezentau abateri de la normele 
legale fiind  sancţionaţi contravenţional cu 
amenzi în cuantum de 3000 lei. 
 
1.1.14 Au fost verificaţi 26 operatori economici 
din care 9 prezentau abateri de la normele 
legale fiind  sancţionaţi contravenţional cu 
amenzi în cuantum de 1700 lei. 
 
 
1.1.15 Au fost verificaţi  2 operatori din care 
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

din domeniul protecţiei consumatorilor 
în cazul promoţiilor de rechizite şi 
uniforme şcolare. 

1.1.16. Control tematic privind protecţia 
consumatorilor la prestatorii de servicii 
morărit şi panificaţie. 

 

 

1.1.17. Control tematic privind protecţia 
consumatorilor la comercializarea 
produselor de cofetărie şi patisserie. 

 

 

1.1.18. Control tematic privind 
respectarea prevederilor legale din 
domeniul protecţiei consumatorilor  în 
grădiniţele cu program prelungit, 
particulare şi de stat. 

05-
14.09.2012 
 
 
01-
30.09.2012 
 
 
 
 
01-
30.09.2012 
 
 
 
 
 
24.09-
09.10.2012 

unul singur a prezentat abateri de la normele 
legale, fiind sancţionat contravenţional cu 
amendă în cuantum de 1500 lei. 
 
1.1.16. Au fost verificaţi 12 operatori 
economici, dintre care 6 prezentau abateri de la 
normele legale, fiind sancţionaţi 
contravenţional cu amenzi în cuantum de 
19.000 lei. 
 
1.1.17. Au fost verificaţi 24 operatori 
economici dintre care 8 prezentau abateri de la 
normele legale, fiind sancţionaţi 
contravenţional cu amenzi în cuantum de 6.500 
lei. 
 
 
1.1.18 . Au fost verificaţi 8 operatori 
economici, dintre care 3 prezentau abateri de la 
normele legale, fiind sancţionaţi 
contravenţional cu amenzi în cuantum de 3.000 
lei. 

2. Rezolvarea reclamaţiilor 
consumatorilor, cooperarea 
cu alte instituţii ale 
administraţiei publice locale, 
efectuarea schimbului rapid 
de informaţii privind 
produsele periculoase, prin 
Sistemul european RAPEX 

2.1. Cercetarea şi soluţionarea petiţiilor 
înregistrate la nivelul CJPC Olt, precum 
şi a celor redirecţionate de alte instituţii 
publice locale 

CJPC Olt Permanent Realizat 
TrimIII 

În perioada 01.07.2012- 30.09.2012 au fost 
înregistrate un număr de 156 sesizări şi 
reclamaţii 

2.2. Colaborarea cu alte instituţii publice 
în vederea verificării respectării 
normelor din domeniul protecţiei 
consumatorului 

CJPC Olt Ori de câte 
ori este cazul 

Realizat 
Trim III 

Au fost desfăşurate un număr de 24 acţiuni în 
colaborare cu IPJ Olt, IPJF Olt,IJJ OLT , IPJ 
OLT SIF, DGFP Olt, Garda Financiară 
Judeţeană Olt. 

2.3. Efectuarea de controale specifice la 
agenţii economici ca urmare a alertelor 
RAPEX 

CJPC Olt Ori de câte 
ori este cazul 

Realizat 
Trim III 

În urma verificărilor efectuate la operatorii 
economici de pe raza judeţului Olt nu au fost 
depistate produse incluse în sistemul RAPEX. 

3. Realizarea de acţiuni 
specifice de control privind 
regimul metalelor preţioase, 
verificarea îndeplinirii 

3.1. Efectuarea de controale specifice în 
colaborare cu reprezentanţii Direcţiei 
Metale şi Pietre Preţioase din cadrul 
ANPC, la agenţii economici care 

CJPC Olt 
ANPC 

2012 Nu au fost 
solicitări 

Nu s-au întreprins acţiuni de verificare. 
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condiţiilor în baza cărora au 
fost autorizaţi operatorii 

desfăşoară activităţi cu metale preţioase 

4. Dezvoltarea instrumentelor 
de informare şi educare a 
consumatorilor 

4.1. Întensificarea activităţilor de 
informare, consiliere şi educare a 
consumatorilor şi operatorilor 
economici, prin mijloace mass-media, 
activităţi parteneriart public-privat 
tripartit 

CJPC Olt Permanent Realizat 
Trim III 

Au fost realizate 143 acţiuni de informare, 
consiliere şi educare a consumatorilor şi 
operatorilor economici prin mijloace mass-
media. 

CAPITOLUL 12 – INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 
1 Refacerea de drumuri 

naţionale la nivel calitativ 
european 

1.1.Modernizarea DN 67 B km 
117+350+188+200 
(Stadiu de avizare a documentaţiei în 
CTE - CNADNR SA) 

DRDP Craiova 2013 
 

Stadiu de 
avizare a 
documen-
taţiei în 
CTE - 

CNADNR 
SA 

 

1.2. Reabilitare DN 6 Alexandria-
Craiova, Lot  2: km 132+435 – 185+230 
(exclusiv municipiul Caracal) 

CNADNR  SA 
 

03.05.2013 -  

2. Reconstrucţia zonelor cu risc 
ridicat de accidente pentru 
eliminarea punctelor negre 
cunoscute în infrastructura 
rutieră 

2.1. Consolidare şi refacere drum DN 65 
km 33+150-37+200 se elaborează PT în 
prezent 

DRDP Craiova 10 luni de la 
emiterea 

ordinului de 
începere a 

lucrărilor de 
execuţie 

-  

3. Realizarea până la finele 
anului 2012 a programului 
naţional de variante 
ocolitoare 

3.1. Centura de ocolire Balş 
(Stadiu de avizare a documentaţiei în 
CTE - CNADNR SA) 

DRDP Craiova 
Primăria Balş 

2012 Stadiu de 
avizare a 
documen-
taţiei în 
CTE - 

CNADNR 
SA 

 

3.2. Construcţia variantei ocolitoare a 
Municipiului Caracal Lot4: km 0+000 – 
km 10+345 

CNADNR  SA 
 

04.05.2011 
03.05.2013 

-  

3.3. Şosea de centură a oraşului Corabia 
care leagă DN54 de Portul Oraşului 

Primăria Corabia 2012 În 
pregătire 

În curs de întocmire documentaţie 

4. Asigurarea condiţiilor de 
transport 

4.1. Efectuarea anchetelor: 
“Transport rutier de mărfuri” 

Direcţia Judeţeană 
de Statistică Olt 

Lunar Realizat 
75% 

Ancheta se efectuează lunar 
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“Transport rutier de pasageri” 
4.2. Efectuarea anchetei “Lungimea 
drumurilor publice, la 31 decembrie 
2010” 

Direcţia Judeţeană 
de Statistică Olt 

Trimestrul I Realizat 
100% 

 

CAPITOLUL 14 – SOCIETATEA INFORMA ŢIONAL Ă 
1. Dezvoltarea Sistemului 

electronic de achiziţii publice 
(SEAP) în vederea 
simplificării şi creşterii 
eficienţei achiziţiilor 
efectuate 

1.1. Utilizarea sistemului electronic de 
achiziţii publice (SEAP) pentru 
derularea achiziţiilor publice la nivelul 
instituţiei 

Consiliul Judeţean 
Olt 

2012 Realizat 
Trim. III 

Au fost derulate proceduri de achiziţie publică 
cu utilizarea SEAP 

2. Modernizarea infrastructurii 
de comunicaţii şi sporirea 
calitativă şi cantitativă a 
serviciilor de comunicaţii 
electronice 

2.1. Sistem informatic Spital oraşenesc 
Balş 

Primăria Balş 
Spitalul Orăşenesc 

Balş 

2012 În curs Cerere de finanţare în evaluare 

2.2. Sistem informatic în Primaria Balş Primăria Balş Octombrie 
2012 

Realizat 
50% 

 

2.3. Sistem informatic în Primăria 
comunei Osica de Sus 

Primaria comunei 
Osica de Sus 

Trim. IV 
2012 

-  

3. Dezvoltarea seviciilor şi 
sistemelor societăţii 
informaţionale 

3.1. Dezvoltarea şi modernizarea 
sistemului local e-taxe 

Primăria Balş 2012 În derulare  

3.2. Perfecţionarea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor prin 
introducerea sistemului de plăti” on 
line” 

Primăria Corabia Permanent În curs de 
derulare 

 

3.3. Reducerea birocraţiei, reducerea 
costurilor de funcţionare a sistemului 
administraţiei publice şi extinderea 
accesului cetăţenilor la informaţiile 
publice de interes naţional şi local şi 
servicii electronice prin implementarea 
sistemelor de guvernare electronică 

Primăria Balş 
 

Permanent Realizat 
Trim. III 

 

3.4.Introducerea sistemului de colectare 
a taxelor şi impozitelor prin introducerea 
sistemului de plăţi ” on line” 

Primăria comunei 
Osica de Sus 

 
Trim. III 

2012 
 

Nerealizat 
Trim. III 

 

CAPITOLUL 15 – AGRICULTUR Ă ŞI DEZVOLTARE RURAL Ă.PROPRIETATE ŞI CADASTRU 
Asigurarea securităţii alimentare a ţării  prin cre şterea şi diversificarea  producţiei agricole 

1. Stimularea  comasării 
voluntare  a terenurilor 

1.1. Mediatizarea avantajelor tehnice şi 
economice prin exploatarea  suprafeţelor  

Direcţia pentru 
Agricultură Olt 

Permanent În curs de 
realizare 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

agricole  şi a exploatării 
eficiente 

optime de teren pentru a crea eficienţă  
şi bunăstare în mediul rural. 

2. Promovarea produselor cu 
randamente şi calitate 
ridicate obţinute prin 
biotehnologii 

2.1. Consultanţă şi consiliere privind 
aplicarea tehnologiilor performante şi a 
actelor legislative curente . 
- Promovarea unor soiuri şi hibrizi noi 
prin organizarea de loturi demonstrative 
. 
- Organizarea de workshop-uri şi 
concursuri pe teme de agricultură. 
- Elaborarea şi diseminarea de broşuri, 
pliante etc. al căror conţinut este  adresat 
producătorilor agricoli pe linia noutăţilor 
tehnologice şi performanţei în 
agricultură 
-Organizarea de instruiri lunar pentru 
producatorii agricoli cu tema: Legislaţia 
naţională şi Regulamente europene 
privind standardele de calitate a 
produselor agro-alimentare şi siguranţă 
alimentară 

CAJ OLT 
C.A.Locale din 

judet 

Anul 2012 Realizat 
30% 

80%- Permanent au fost organizate întalniri, 
mese rotunde, dezbateri în care au  fost 
promovate noutăţile tehnologice şi performanţa 
în agricultură. Se fac permanent recomandări 
către producători agricoli privind: 
-folosirea de sămânţă certificată , 
-tratarea obligatorie a seminţelor cu insecto-
fungicide; 
 -semănatul în epoca optimă: 
-respectarea densităţii la semănat , 
 -fertilizarea să se facă pe cât posibil în funcţie 
de cartarea 
Agrochimică şi nivelul producţiei posibil de 
obţinut în zonă în limitele unei eficienţe 
economice optime; 
-aplicarea erbicidelor la momentul optim, 
-efectuarea tratamentelor foliare     Cursurile de 
instruire pe teme privind legislatia nationala 
sunt solicitate de producători ca urmare a 
necesităţii de a avea acces la cele mai noi 
informaţii  legislative. 

3. Reevaluarea progresivă a 
ponderii zootehnie, 
viticulturii în totalul 
producţiei agricole- 
realizarea angajamentelor  
referitoare la agromediu 

3.1. Organizarea de dezbateri cu tema: 
Sprijin pentru sectorul viti –vinicol –
Restructurarea /reconversia  şi defrişarea 
plantaţiilor viticole 
Organizarea de seminarii cu tema : 
Eco –condiţionalitatea –Conformitate 
încrucişată în cadrul sistemelor de 
sprijin financiar pentru agricultori 
Sprijin pentru sectorul viti –vinicol –
Restructurarea/reconversia  şi defrişarea 
plantaţiilor viticole 

C.A.Locale din 
zonele cu pondere 

viticolă 

Mai 2012 Realizat 
Trim. III 

100% 
10 mai 2012 dezbatere Piatra-Olt 
 - Au fost organizate dezbateri  cu  fermierii pe 
temele Sprijin pentru sectorul viti- vinicol 
18 mai 2012 seminar Dobroteasa  Eco–
condiţionalitate –Conformitate incrucisata in 
cadrul sistemelor de sprijin financiar pentru 
agricultori Sprijin pentru sectorul viti –vinicol –
Restructurarea /reconversia  si defrisarea 
plantatiilor viticole 

3.2. Aplicarea prevederilor OMADR 
756/2008 privind asigurarea recoltei 
plantaţiilor viticole cu soiuri pentru 
struguri de vin 

Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru 
Agricultură Olt 

Permanent 
Depunere 
cereri: 01 
decembrie 

-  

3.3. Măsura privind utilizarea mustului APIA Olt Permanent - -cereri  primite : 5  valoare : 567.935.29 euro 



 55

Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

de struguri concentrat şi a mustului de 
struguri concentrat rectificiat – OM nr. 
581/2008 

Depunere 
cereri: 01 
noiembrie 

3.4.Măsuri de sprijin financiar 
comunitar în conformitate cu 
Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 
479/2008, privind organizarea comună  
a pieţei vitivinicole – OMAPDR nr. 
269/2009 – Restructurare/reconversie 
plantaţii viticole 

APIA Olt Permanent 
Depunere 
cereri: 15 

septembrie 

-  

3.5.Realizarea angajamentelor asumate 
în favoarea bunăstării  şi protecţiei 
porcinelor – Legea 74/2010 

APIA Olt 
SACNDPASCMP 

Permanent 
Cererea 

iniţială: 1-15 
octombrie a 
fiecărui an 
Depunere 
cereri de 

plată: 
trimestrial 

Realizat 
Trim. III 

-cereri primite: 7,6 cereri autorizate 
,valoare:2335.197,96. lei 

3.6.Realizarea angajamentelor asumate 
în favoarea bunăstării  păsărilor – HG 
nr. 878/2010 

APIA Olt 
SACNDPASCMP 

Permanent 
Cererea 

iniţială: 1-15 
octombrie a 
fiecărui an 
Depunere 
cereri de 

plată: 
trimestrial 

Realizat 
Trim. III 

-cereri primite: 4, valoare: 1.060.551,77 lei 

3.7.Ajutor de stat pentru ameliorarea 
raselor de animale – HG nr. 207/2011 

APIA Olt 
SACNDPASCMP 

Permanent 
Cererea 

iniţială: 1-15 
decembrie a 
fiecărui an 
Depunere 
cereri de 

plată: lunar 

Realizat 
Trim. III 

Cereri primite: 2 Suma: 4..657 lei 

3.8.Ajutoare pentru sectorul creşterii 
animalelor 
- Pentru colectarea cadavrelor de 

APIA Olt 
SACNDPASCMP 

Permanent 
 

Realizat 
Trim. I 

6 cereri primite 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

animale – Legea nr. 74/2010; 
 
3.9.Schema pentru ajutor financiar 
pentru producătorii de lapte de vacă 
defavorizată 
- HG nr. 755/2010 

APIA Olt 
SACNDPASCMP 

2012 - - cereri depuse :1 

3.10. Efectuarea anchetei “Producţia 
vegetală la principalele culturi în anul 
agricol 2010-2011” 

Direcţia Judeţeană 
de Statistică Olt 

Trimestrul I Realizat 
100% 

 

3.11. Efectuarea anchetei “Efectivele de 
animale existente la 1 decembrie şi 
producţia animală în anul 2011” 

Direcţia Judeţeană 
de Statistică Olt 

Trimestrul I Realizat 
100% 

 

4. Stimularea producţiei 
agricole integrate pentru 
valorificarea superioara a 
acesteia 

4.1.Popularizarea Măsurilor din PNDR : 
Axa prioritară 1: Îmbunătăţirea 
competitivităţii sectoarelor agricol şi 
forestier: 

M112-Instalarea tinerilor fermieri 
M141 – Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenţă 

M121,-(Modernizarea exploataţiilor 
agricole), 

Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea  
mediului şi a spaţiului rural. 

M 221 –Prima împădurire a terenurilor 
agricole” 

Axa Prioritara 3: Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii în zonele rurale şi diversificarea 
economiei rurale 
Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi ” 

CAJ OLT 
C.A.Locale din 

judeţ 

Sesiuni 
deschise 
pentru 

depuneri de 
proiecte în 
anul 2012 

Realizat 
Trim. III 

80% Acţiunea de popularizare şi informare 
privind accesarea de fonduri europene a 
continuat permanent pe parcursul trim.II 2012 , 
pentru toate masurile . 
 Au fost  date îndrumări posibililor beneficiari 
,privind modul cum pot fi accesate  aceste 
fonduri europene şi cum să implementeze 
proiectul de finanţare respectiv. Au fost  date 
soluţii despre conţinutul documentaţiei ,de la 
caz la caz ,aceasta având un memoriu 
justificativ sau studiu de fezabilitate (măsura 
121),proiect tehnic (în cazul construcţiilor 
),plan de afaceri ,(măsura  141,masura 112 ) 
precizându-se că în accesarea fondurilor  
structurale ,consultanţa este indispensabilă.. 
 
echipamente de producere a energiei din alte 
surse regenerabile decat biocombustibilul. 
 
85%- Pentru masurile  112 ,141  
121 si 221  au fost consiliati peste 600 posibili 
beneficiari sesiunile de depunere a proiectelor 
fiind dupa cum urmeaza : 
M 221: Martie , mai, 16 august-14 septembrie 
,15 noiembrie , 14 decembrie 2012 
M 121: 17 Aprilie -16 mai 2012 si 1-31 
octombrie 2012 
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Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

M 141 : 15 mai -29 iunie 2012 
M 112 : 1-29 iunie 2012 
M 312 : 1-31 august 2012 

5. 
 
 

Stimularea continuă a 
producţiei ecologice 
 
 

5.1. Promovarea agriculturii ecologice în 
scopul realizării de sisteme agricole 
durabile, diversificate şi echilibrate care 
asigură protejarearea surselor naturale şi 
sănătatea agricolă. (Permanent vor fi 
organizate întâlniri, mese rotunde, 
dezbateri privind  promovarea 
agriculturii ecologice) 

CAJ OLT 
C.A.Locale din 

judeţ 

Permanent Realizat 
30% 

75% Permanent au fost organizate intilniri, 
mese rotunde, dezbateri in care a fost 
promovata agricultura ecologică 

5.2. Ajutor pentru agricultură ecologică 
HG nr. 759/2010 

APIA Olt 
SACNDPASCMP 

Permanent 
Depunere 

cerere: 
30.10.2012 

-  

5.3.Controlul activităţii Organismelor de 
Inspecţie şi certificare din agricultura 
ecologică(OMA 65/2010-privind 
aprobarea regulilor privind organizarea 
sistemului de inspecţie şi certificare ,de 
aprobare a organismelor de inspecţie şi 
certificare şi de supraveghere a 
activităţii organismelor de control ,cu 
modificările şi completările ulterioare ) 

 
Direcţia pentru 

Agricultură OLT 

Periodic 
(la solicitarea 

MADR) 

În curs de 
realizare 

- nu s-au făcut inspecţii în acest sector. 

5.4. Înregistrarea producătorilor de 
produse ecologice, certificaţi ecologic şi 
a celor aflaţi în perioada de conversie. 
(OMA nr. 219/2007, OMA nr. 35/2009, 
cu modificări şi completări ulterioare). 

Direcţia pentru 
Agricultură Olt 

Permanent Realizat 
Trim. II 

S-au înregistrat 3 operatori, din care: 
- un  producător agricol din producţia vegetală , 
cu o suprafaţă în  conversie de 256 ha culturi 
agricole  
- 2 procesatori cu o capacitate de producţie de 
24 000  to   

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercitarea obligatorie a 
controalelor sanitar 
veterinare şi fitosanitare în 
conformitate  cu 
Reglementările stabilite cu 
autorităţile corespondente 
din U.E 
 
 

6.1.Controlul exploataţiilor zootehnice  
(bovine, porcine, păsări, ovine, caprine, 
amenajări piscicole), controlul agenţiilor 
economici care fabrică şi/sau 
comercializează furaje combinate, 
preparate furajere - Legea 
72/2002(Legea zootehniei). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent Realizat 
Trim. III 

-9 inspecţii din care: 
-3 inspecţii, la asociaţii profesionale cu profil 
zootehnic-privind respectarea reglementărilor 
în domeniu, a criteriilor de reprezentare şi 
organizare, a prevederilor statutare, afilierea la 
organisme de profil.  
-6  inspecţii, la complexe zootehnice privind  
autorizarea pentru activitatea pe care o 
desfăşoară. 
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realizare 
obiectiv 
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Nu s-au constatat abateri de la legislaţia în 
vigoare. 

6.2. Verificarea caietelor de sarcini 
scriptic şi faptic, întocmirea procesului 
verbal de verificare şi transmiterea la 
MADR, în vederea înscrierii produsului 
în Registrul de atestare a produselor 
tradiţionale  OMA 690/2004(normă 
privind condiţiile şi criteriile pentru 
atestarea produselor tradiţionale). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent În curs de 
realizare 

Nu au fost solicitări  în trim.III 

6.3.Eliberarea autorizaţiei de depozit, 
operatorilor economici care deţin în 
proprietate sau administrează ,spaţii de 
depozitare pentru produse agricole(OUG 
12/2006 -pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei pe filiera 
cerealelor şi a produselor procesate din 
cereale cu modificările şi completările 
ulterioare). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent Realizat 
Trim. III 

S-a eliberat 2 autorizaţii de depozit, pentru 
doua  capacitati  de depozitare  de 8000 tone 
cereale. 
 

6.4. Verificarea condiţiilor   de 
depozitare a produselor agricole  şi 
autorizare a  agenţilor economici 
conform (O.UG. 12/2006 ,privind 
respectarea condiţiilor de depozitare şi 
autorizare). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent Realizat 
Trim. III 

- 45 inspecţii ,din care : 
-15 la magazine alimentare care 
comercializează pâine.   
S-au aplicat 5 avertismente . 
- 10 la unitaţile de panificaţe privind aplicarea 
prevederilor HG    1904/2006 
-19 la depozitele  de cereale .Nu s-au aplicat 
sacţiuni în ultimile două sectoare. 
 
 

6.5.Verificarea aplicării legislaţiei în  
sectorul producţiei,comercializării  şi 
ambalării   de ouă şi acordarea codurilor 
de producere ,ambalare şi 
comercializare( HG 415/2004 şi OM 
461/2004 ). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent In curs de 
realizare  

 
- nu s-au  efectuat inspecţii în acest domeniu 

6.6.Autorizarea spaţiilor de 
comercializare a vinului  de masă 
,vrac(OMA 224/2008-Ordin pentru 
aprobarea Normelor metodologice 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent Realizat 
Trim. II 

- nu au fost solicitări în trim III 
 



 59

Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

 
 

privind condiţiile de comercializare cu 
amănuntul a vinului de masă vrac). 
6.7.Supravegherea aplicării prevederilor 
legii  în realizarea producţiei de 
struguri,de vinuri,şi a altor produse 
vitivinicole ,efectuarea controalelor 
oficiale pentru asigurarea calităţii şi 
conformităţii produselor vinicole din 
producţia internă,comerţ intracomunitar 
şi import,destinate consumului uman,  
scoaterea sub control a 
subproduselor,verificarea corectitudinii 
întocmirii declaraţiilor de stocuri,  de 
recoltă, de producţie. (Legea nr. 
244/2002,rep. - Legea viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole, H.G. nr. 769/2010-Norme 
metodologice, OMA nr. 487/2009; 
OMA nr. 80/2010; OMA nr.580/2008; 
OMA 75/2004. 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent Realizat 
Trim. III 

-au fost efectuate 5 inspecţii; 
-s-au  prelevat 2 probe de vin  şi  s-au transmis 
la Laboratorul Central pentru Controlul 
Calităţii şi Igienei Vinului  V.Călugărească, 
filiala Craiova, pentru determinarea 
parametrilor de calitate. 
S-au aplicat doua avertismente , din care  
-un avertisment pentru nerespectarea evidentei 
vitivinicole  
- un avertisment pentru comercializarea vinului  
de masa vrac ,instabil din punct de vedere 
organoleptic 
-aplicarea prevederilor OMA 80/2010-comerţ 
intracomunitar Italia 5000 l vin vrac . 
-verificarea  declaraţiilor  de stocuri de vin –
OMA 75/2004 
-aplicarea prevederilor  OMA 580/2008- 
privind  retragerea sub control a unei cantităţi 
de 50,000 l drojdie de vin, având ca destinaţie 
fabrica oţetului alimentar. 

6.8. Vizarea documentelor de însoţire a 
a produselor vitivinicole vrac (OMA 
234/2004-privind aprobarea 
documentelor de însoţire a 
transporturilor de produse vitivinicole şi 
evidenţelor obligatorii în sectorul 
vitivinicol). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent Realizat 
Trim.III 

Au fost verificate şi vizate 75 de documente de 
însoţire a  transporturilor de produse 
vitivinicole(activitate ce are ca scop urmărirea 
trasabilităţii vinului vrac şi încadrarea în 
parametrii   de calitate impuşi de legislaţia în 
vigoare). 

6.9.Verificarea şi avizarea cererilor  de 
plantare, replantare, a viţei de vie 
,declaraţiilor de defrişare, cererilor de 
modificare a datelor  şi operarea  în 
Registrul plantaţiilor viticole .(OMA  
462/2006). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent În curs de 
realizare 

- numarul anexe vizate pentru actualizare 
datelor RPV 32, din care; 
-1 referitoare la defrişarea  unei suprafete  de 
0,42 ha de  vie nobilă 
-22 referitoare la autorizarea plantării unei  
suprafeţe de 52 de viţă de vie pentru struguri de 
vin suprafaţă  înfiinţată în primavara acestui an 
în cadrul Programului de reconversie ;  
-9  referitoare la modificarea datelor parcelelor 
existente în cultură. 
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realizare 
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Observaţii 

6.10. Controlul agenţilor economici care 
comercializează îngrăşăminte chimice  
(Regulamentul (CE) 2003/2003 al 
Parlamentului European privind 
îngrăşămintele,  completat cu Hotărârea 
1261/2007 privind stabilirea unor măsuri 
pentru aplicarea Regulamentului (CE) 
2003/2003 şi Legea  232/2010). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost efectuate 5 inspecţii..Nu s-au constatat 
abateri de la legislaţia în vigore . 

6.11. Autorizarea cultivatorilor de plante 
modificate genetic în conformitate cu  
OMA 237/2006,OMA 471/2006şi H.G. 
173/2006 privind trasabilitatea 
alimentelor şi hranei pentru animale , 
obţinute din organisme modificate 
genetic. 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

1 mai 2012 
(termen 
impus de 

actul 
normativ) 

Realizat 
Trim. II 
100% 

- s-a eliberat o autorizaţie pentru cultivarea unei 
suprafeţe de 0,4 ha porumb  modificat genetic 
în scop de cercetare.(SCDA Caracal) 

6.12.Controlul cultivatorilor de plante 
modificate genetic atât în scop de 
cercetare cât şi de producţie ,pe tot ciclul 
de cultură,inclusiv depozitarea şi 
livrarea producţiei  dacă este cazul în  
conformitate cu aceleaşi acte normative 
care reglementează autorizarea. 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 
Permanent 

(de la 
înfiinţarea 
culturii ) 

Realizat 
Trim. III 

- s-a efectuat  o inspecţie tehnică , la SCDA 
Caracal  

6.13.Efectuarea controlului de 
conformitate cu standardele de 
comercializare la legume şi fructe, 
Legea 312/2003 (rep.), HG 
1530/2007(norme metodologice de 
aplicare a Legii 312/2003), Legea 
348/2003(rep.), HG 156/2004 (norme 
metodologice de aplicare a Legii 
348/2003)  REG. (CE)1221/2008 . 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent Realizat 
Trim. III 

S-au efectuat 37 de inspecţii  şi s-au aplicat 6  
amenzi în valoare de 1400 lei şi 5  avertismente 
pentru nerespectarea standardelor de 
comercializare la legume şi fructe. 

6.14.Elliberarea certificatelor de 
conformitate în cazul Import-exportului 
de legume fructe(ţări terţe UE) OMA 
420/2008 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent În curs de 
realizare 

Nu au fost importuri/exporturi directe, în trim 
III 

6.15.Eliberarea autorizaţiilor de plantare 
şi defrişare pentru pomii şi arbuşti 
fructiferi –Legea 348/2003rep. 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent Realizat 
Trim. III 

- nu au fost solicitări 

6.16.Actualizarea bazei de date a Direcţia pentru Permanent Realizat  - nu au fost identificaţi operatori noi în acest 
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operatorilor din sectorul legume –fructe 
proaspete în baza aplicaţiei SINCC-
LF(Sistem Informatic Naţional de 
Gestiune a Controalelor de Conformitate 
din sectorul legume fructe proaspete şi 
Manualul inspectorului elaborat de 
Autoritatea de coordonare din MADR. 

Agricultură OLT Trim. III domeniu. 

6.17. Autorizarea agenţilor economici 
care comercializează, utilizează şi 
prestează servicii cu produse de 
protecţie a plantelor conform legislaţiei 
fitosanitare în vigoare: Legea 85/1995 
privind aprobarea O.U.G. 4/1995, Legea 
28/2009 ce aprobă Ordonanţa 41/2007. 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară 

Permanent Realizat 
Trim. III 

6  inspecţii 
S-au eliberat 3 Certificate de înregistrare pentru 
comercializare P.P.P.  şi 3 Autorizaţii pentru 
prestări de servicii cu P.P.P. 

6.18. Vizarea autorizaţiilor fitosanitare 
pentru comercializarea, utilizarea şi 
prestarea de servicii cu produse de 
protecţie a plantelor 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară 

Permanent Realizat 
Trim. III 

29 inspecţii  
S-au vizat 50 autorizaţii fitosanitare din care:  
- 11 Autorizaţie pentru utilizare P.P.P 
- 11 Autorizaţii pentru prestări de servicii cu 
P.P.P. 
- 7 Certificate de înregistrare pentru 
comercializare P.P.P 

6.19.Inspecţii la toţi agenţii economici 
care comercializează,utilizează şi 
prestează servicii cu produse de 
protecţie a plantelor. 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară 

Permanent Realizat 
Trim. III 

32  inspecţii  
Nu s-au constatat abateri de la legislaţia în 
vigoare. 

6.20.Monitorizarea şi prelevarea de 
probe de legume, fructe şi cereale în 
vederea stabilirii nivelului de reziduuri 
din acestea. 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost prelevate 22  probe de cereale  legume  
şi fructe care au fost expediate la 
L.C.R.P.P.P.V Bucureşti în vederea stabilirii 
nivelului de reziduuri din acestea. 

6.21.Monitorizarea şi prelevarea de 
probe de produse de protecţie a plantelor 
de la agenţii economici care 
comercializează şi distribuie aceste 
produse 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară 

Trim I,II, III Realizat 
Trim. III 

3 inspecţii 
S-au efectuat inspecţii la  agenţii economici 
care comercializează şi distribuie produse de 
protecţie a plantelor, în urma cărora au fost 
prelevate 4 probe de produse de protecţie a 
plantelor conform „Programului de 
monitorizare a calităţii produselor de protecţie a 
plantelor”. 

6.22.Efectuarea analizelor chimice şi 
fizice în cadrul Laboratorului Regional 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Trim I,II, III Realizat 
Trim. III 

- s-au dezvoltat metodele de lucru pentru  
determinarea  substanţelor   active pe gaz 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

pentru Controlul Calităţii Produselor de 
Protecţie a Plantelor Olt 

Unitatea 
Fitosanitară 

cromatograf şi lichid cromatograf 
- s-au determinat pe GAZ CROMATOGRAF  
urmatoarele substante active  
1. PROPICONAZOL LA 2 Loturi de 
BUMPER 250 EC 
2. METALAXIL-M la 1 lot de FOLIOGOLD 
537.5 SC 
3.CLOROTALONIL la 8 loturi de BRAVO 
500 SC : 1 LOT DE FOLIOGOLD 5375.5 SC 
- s-au determinat pe LICHID 
CROMATOGRAF urmatoarele substanţe 
active 
1.TRIASULFURON la 2 loturui de LINTUR 
70 WG 
2.DICAMBA la 2 loturi de LINTUR 70 WG 
3.ZETACIPERMETRIN 3 loturi 
- s-a determinet PH-ul si spuma persistentă , 
densitate , stabilitate  emulsiei si 
suspensibilitatea pentru toate loturle de produse 
analizate in trim.III 
- s-au intocmit rapoartele si buletinele de 
analiza pentru produsele analizate in trim.III 
- s-au intocmit seturile de documente ce trebuie 
Transmise  al LCF Bucureşti si inspectorul 
coordonator  

- s-au intocmit consumurile de reactivi 
si standarde  pe trim.III 

- - s-au receptionat si codificat probele 
din trim.III 

  
6.23 Efectuarea controalelor fitosanitare 
pentru înregistrarea/vizarea 
producătorilor, depozitelor colective, 
centrelor de expediere, importatorilor şi 
altă persoană , de plante, produse 
vegetale sau alte obiecte şi eliberarea 
certificatelor de înregistrare conform 
Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000, 
Ordinul 580/2007şi H.G. nr. 563/2007 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 
Unitatea 

Fitosanitară 

Permanent Realizat 
Trim. III 

1 inspecţii 
 La solicitarea unui agent economic, s-a 
efectuat inspecţia fitosanitara de carantina in 
urma căreia a fost eliberat un certificat de 
înregistrare pentru depozit de plante şi produse 
vegetale.  
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

ale  M.A.P. D.R. 
6.24.Efectuarea controalelor fitosanitare 
de carantină în pepinierele pomicole, 
dendrologice şi silvice în vederea 
depistării organismelor dăunătoare de 
carantină şi impunerea regimului 
fitosanitar de carantinare când se 
semnalează prezenţa acestor organisme 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 
Direcţia pentru 

Agricultură OLT 
Unitatea 

Fitosanitară 

Trim II,III În curs de 
realizare 

43 inspecţii  
S-au efectuat inspecţii fitosanitare de carantina 
la producatori inregistraţi cu pepeniere 
pomicole ,dendrologice in vederea depistării 
organismelor dăunătoare de carantină , 
şi aplicarea  măsurile prevăzute în 
reglementările fitosanitare în urma notificărilor 
. 

6.25. Efectuarea controalelor fitosanitare 
de carantină în vederea eliberării 
paşaportului fitosanitar 

D. A. Olt 
Unitatea 

Fitosanitară 

Trim IV În curs de 
realizare 

În trim. I au fost efectuate 2 inspecţii. 
Conform reglementărilor fitosanitare au fost 
efectuate inspecţii fitosanitare pentru eliberarea 
etichetei oficiale cu menţiunea paşaport 
fitosanitar. 
 

6.26 Efectuarea controalelor fitosanitare 
pentru înregistrarea producătorilor de 
cherestea, fabricanţii şi reparatorii de 
ambalaje din lemn, precum şi a 
societăţilor care asigură tratamentul 
pentru reducerea riscului de introducere 
şi/sau de răspândire a organismelor de 
carantină asociate materialelor de 
ambalaj din lemn utilizate în comerţul 
internaţional (reglementări fitosanitare, 
standard internaţional pentru măsuri 
fitosanitare – ISPM nr. 15). 

D.A. Olt 
 

Unitatea 
Fitosanitară 

Permanent Realizat 
Trim. III 

0 inspecţie 
S-a efectuat  inspecţie fitosanitară  de carantină 
la un agent economic inregistrat conform ISPM 
15  atât pentru vizarea unui Atestat de 
înregistrare pentru activitatea de tratament 
termic şi fabricarea ambalajelor din lemn, cât şi 
pentru urmărirea respectării reglementărilor 
fitosanitare. 

6.27 Efectuarea controalelor fitosanitare 
de carantină la plante, produse 
vegetalele sau alte obiecte destinate 
exportului şi eliberarea certificatelor 
fitosanitare de tip internaţional. 

D.A. Olt 
Unitatea 

Fitosanitară 

Permanent Realizat 
Trim. III 

În trim. III au fost efectuate 28 inspecţii, la 
solicitarea agenţilor economici exportatori au 
fost efectuate inspecţii fitosanitare de carantină 
la produse vegetale sau alte obiecte destinate 
exportului, în urma cărora au fost eliberate 28 
de certificate fitosanitare de tip internaţional. 

6.28. Efectuarea controalelor fitosanitare 
de carantină la plante, produse 
vegetalele sau alte obiecte provenite din 
import sau circulaţie intracomunitara 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Nu au fost solicitări din partea agenţiilor 
economici. 

6.29.Efectuarea controalelor fitosanitare 
pentru monitorizarea organismelor de 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent Realizat 
Trim. III 

312 inspecţii 
Conform planurilor  specifice de monitorizare 
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

carantină şi dăunătoare, conform 
“Planului General de Monitorizare a 
Teritoriului”  si a Deciziilor Comisiei 
Europene. 

Unitatea 
Fitosanitară 

şi a Deciziilor Comisiei Europene s-au efectuat 
inspecţii fitosanitare la producători de plante 
gazdă pentru organismele monitorizate , în 
urma cărora au fost prelevate 271 probe , care 
au fost înaintate pentru analize de laborator  la 
Laboratorul Central Fitosanitar şi Laboratorul 
de Nematologie Bucureşti  
-În urma  primirii Buletinelor  de analiza  
pentru probele expediate s-au întocmit  
121 rapoarte de inspecţie fitosanitară. 

6.30.Urmărirea evoluţiei agenţilor de 
dăunare (agenţi fitopatogeni, dăunători), 
iar în funcţie de fenofaza plantelor şi a 
condiţiilor climatice se vor întocmi şi 
transmite „Buletine de avertizare” la 
agenţii economici din agricultură 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară 

Permanent Realizat 
Trim.III 

S-au întocmit şi transmis  la agenţii economici 
din agricultură şi primării „Buletine de 
avertizare” pentru următoarele teste: 
-păduchel din San Jose – generaţia II+ pătarea 
roşie a frunzelor la prun – tr.I-II 
-păduchel din San Jose – generaţia II+rapan + 
fainare la măr – tr.I-II  
- mana+ fainarea la viţa de vie – tr.V 
- putregailu cenusiu al strugurilor la vita de vie 
la intrarea in pârga strugurilor 
- omida păroasă a dudului – generaţiei a II-a la 
pomii fructiferi , arborii şi arbuştii de pe 
aliniamentul şoselelor, din parcuri şi gospodaria 
populaţiei 
- recomandări privind combaterea omidei 
păroase a dudului – gen.II din pomii 
fructiferi,arborii şi arbuştii de pe aliniamentul 
şoselelor, din parcuri şi gospodăria populaţiei. 
  

6.31.Efectuarea controalelor oficiale în 
toate unităţile înregistrate/autorizate 
sanitar veterinar si pentru siguranta 
alimentelor, circumscripţii sanitare 
veterinare de asistenta, gospodariile 
populatiei in care exista animale şi alte 
obiective supuse controlului sanitar 
veterinar si pentru siguranta alimentelor, 
precum si auditarea, controlul si 
evaluarea structurilor tehnice interne ale 

D. S. V. S. A. Olt 
Biroul de Inspecţii 
şi Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie 
Olt 

Conform 
Programului 

Cadru de 
Inspecţii pe 
anul 2012 

Realizat 
100% 

S-a efectuat un numar de 79 controale in cursul 
trimestrului III 2012 si anume: 3 CSVA , ( 
circumscripţii  sanitare veterinare de asistenţă) , 
1 medic veterinar  angajat conform Ordinului 
64/2007, 2 gospodarii paeticulare , 33 unităti de 
alimentare publica , 20 unităţi de 
comercializare  a produselor alimentatie 
publică, 8 unităţi  supermarket, 1 unitate 
fabricarea inghetatei şi a bauturilor racoritoare , 
4 unităţi de fabricare a painii, 1 bar , 2 
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realizare 
obiectiv 

Observaţii 

DSVSA Olt laboratoare patiserie. 
 

DSVSA OLT prin 
Compartimentul 

Siguranţa 
Alimentelor de 

Origine nonanimala 

Permanent Realizat  
Trim.III 
I00% 

S-au efectuat 359 controale: brutarii 55 patiserii 
si laboratoare de cofetarie 24, unitati de 
comercializare fornetti 3, mori 47 fabrici de 
conserve 2 fabrici de zahăr 1, fabrici de vin 3, 
fabrici biscuiti 1, fabrici paste fainoase 1, 
fabricarea inghetatei 2, fabricarea bauturilor  
racoritoare 2, depozite seminte de consum 26, 
supermarket 9, depozite de legume fructe 1, 
depozite produse alimentare 2, unitati de 
comercializare cu ridicata 24, unitati de 
comercializare cu amanuntul 93, baruri 43,  
restaurante 5, cantine15. 

DSVSA OLT prin 
Biroul Siguranţa 
Alimentelor de 

Origine Animală 

Semestrial Realizat  
Trim.III 
100% 

S–a efectuat auditarea a unui numar de 5 unitati 
autorizate  sanitar veterinar pentru  schimburi 
intracomunitare . 
 

DSVSA OLT prin 
Serviciul Sanatate si 

Bunastare a 
Animalelor, 

Monitorizare Boli 

Permanent Realizat  
Trim.III 
100% 

 S–a efectuat controlul unui numar de 18 
exploatatii comerciale de animale din care 8 
exploatatii comerciale de porcine, 3 exploatatii 
comerciale de porcine, 3 exploatatii comerciale 
de bovine, 1 exploataţie comercială cresterea  
animalelor ballai. Au fost verificate 
urmatoarele aspecte: respectarea conditiilor de 
biosecuritate, a normelor sanitare privind 
protectia si bunastarea animalelor, respectarea 
normelor sanitar veterinare cu privire la 
circulatia, comercializarea, depozitarea si 
utilizarea produselor medicinale de uz veterinar 
si a furajelor in hrana animalelor.In ceea ce 
priveste  circulatia, comercializarea, 
depozitarea si utilizarea produselor medicinale 
de uz veterinar au fost efectuate un numar de 23 
de controale, dupa cum urmeaza: farmacii 
veterinare 15 controale, CSVA 2 controale, 
exploatatii comerciale de animale vii 5 In 
cadrul programului naţional cadru de  controale 
oficial in domeniul furajelor la ferme de 
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realizare 
obiectiv 
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animale , fabrici de nutreţuri combinate, 
depozite de furaje  , magazine de furaje au fost 
verficate un număr de 7 unităţi. 

6.32.Autorizarea/inregistrarea, 
omologarea si acreditarea  activităţilor 
supuse controlului veterinar si pentru 
siguranta alimentelor, avizarea, în 
condiţiile legii, a amplasării, proiectării 
şi construirii obiectivelor sau unităţilor 
de creştere a animalelor, a obiectivelor 
veterinare, precum şi a unităţilor care 
produc, prelucrează, depozitează şi 
comercializează produsele de origine 
animala/nonanimala şi a altor obiective 
supuse controlului veterinar 

D. S. V. S. A. Olt 
prin 

Compartimentul 
Siguranţa 

Alimentelor de 
Origine Nonanimală 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

S-a efectuat înregistrarea sanitară veterinară şi 
pentru siguranţa alimentelor pentru un număr 
de 33 unitati, astfel:  6 baruri, 19 mijloace de 
transport, 4 unitate de vanzare cu amanuntul a 
produselor alimentare de origine non-animala,2 
brutării, 1 moară,  1 unitate comerţ cu ridicata.  

DSVA OLT prin 
Biroul Siguranţa 
Alimentelor de 

Origine Animală 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

Autorizare sanitara veterinara schimburi 
intracomunitare: 
-SC AT GRUP PROD IMPEX SRL, centru 
ambalare oua - SCORNICESTI  Finalizare 
implementare program HACCP 
 

DSVSA OLT prin 
Serviciul Sănătate şi 

Bunastare a 
Animalelor, 

Monitorizare Boli 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

In cursul  trimestrului III 2012 au fost 
autorizate/reautorizate sanitar veterinar 
următoarele exploataţii comerciale de animale 
vii: Autorizări  
-9 exploatării apicole comerciale  
-3 unităţi  dezinfecţie, dezinsecţie , deratizare  
- 1 exploataţie comercială de porcine 
Reautorizări  
-1 exploataţie comercială de porcine 
In ceea ce priveşte  compatrimentul  de 
farmacovigilenţă , s-au emis 3 notificari de 
incetare de activitate ,2 pentru farmacii 
veterinare şi 1 pentru depozit  farmaceutic 
veterinar .A fost emisă o ordonanţă de retragere 
in vederea  anulării autorizaţiei sanitare 
veterinare pentru o exploataţie comercială de 
bovine . 
Au fost emise un număr de 3 inregistrări 
sanitare veterinare pentru activitatea de creştere 
a bovinelor , ovinelor, caprinelor şi acvacultura. 
A fost reautorizat sanitar veteriner ca operator 
in domeniul hranei pentru animale conform 
Ordinului ANSVSA nr.109/2010 SC 
EUROSPATIAL Tufeni.   
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6.33.Constatarea şi sancţionarea 
nerespectarii normelor din domeniul 
sănătăţii publice şi sănătăţii animalelor 
pe teritoriul judeţului 
 

DSVSA OLT prin 
Biroul de Inspectii 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

S-au facut propuneri pentru aplicarea unui 
numar de 8 sanctiuni contraventionale conform 
HG 984 / 2005 cu modificarile si completarile 
ulterioare, in valoare de 10000 Ron si 6 
Avertismente conform OG 2 / 2001.  
Neregulile constatate: 
- nu se respecta in totalitate cerintele Reg CE 
852 / 2004 
- mijloacele de transport  paine nu sunt 
inscriptionate conform prevederilor  Ordinului 
ANSVSA  nr.56/2009 
- nu există sau nu sunt completae corespunzător  
evidentele privind legislaţia sanitar veterinară şi 
pentru singuranţă alimentelor in vigoare. 
- nu se respecta in totalitate conditiile prevazute 
de legislatia sanitara veterinara in vigoare 
referitoare la identificarea animalelor . 

DSVSA OLT prin 
Compartimentul 

Siguranta 
Alimentelor de 

Origine nonanimala 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

Au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale in 
valoare de 2400 lei 

DSVSA OLT prin 
Biroul Siguranta 
Alimentelor de 

Origine Animala 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

Biroul Siguranta Alimentelor de Origine 
Animala a aplicat un numar de 6 sanctiuni 
contraventionale in valoare de 9800 lei, din 
care : 4 la restaurante in valoare de 5800 lei, 1 
la depozite alimentar in valoare de 2000 lei, 1 
la carmangerie in valoare de 2000 lei. 

DSVSA OLT prin 
Serviciul Sanatate si 

Bunastare a 
Animalelor, 

Monitorizare Boli 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

In timpul controalelor efectuate s-au constatat 
si unele neconformitati, au fost aplicate un 
numar de 1 sanctiuni contraventionale in 
valoare de 600 lei, conform HG 984/2005 cu 
modificarile si completarile ulterioare, dar si 
avertismente conform OG 2/2001. 

6.34. Evaluarea si monitorizarea 
progreselor înregistrate precum şi 
respectarea angajamentelor în 
conformitate cu programele de 
restructurare-modernizare a unor unităţi 

D. S. V. S. A. Olt 
prin Biroul 
Siguranta 

Alimentelor de 
Origine Animala 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

Nu exista unităţi cu program de restructurare-
modernizare. 
S-a finalizat programul de restructurare – 
modernizare în decembrie 2010. 
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cu profil zootehnic şi de industrie 
alimentară 
6.35. Coordonarea întregii activităţi 
referitoare la operaţiunile de schimb 
intracomunitar cu ţările UE şi import-
export cu ţări terţe cu produse de origine 
animală şi non-animală, în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în vigoare 

D. S. V. S. A. Olt 
prin Biroul 
Siguranta 

Alimentelor de 
Origine Animala 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

Nu exista disfunctionalitati in monitorizarea 
schimburilor intracomunitare. Au fost 
efectuate, in cursul trimestrului III 2012, 
urmatoarele schimburi intracomunitare: 
SC HAME ROMANIA a efectuat 4 schimburi 
intracomunitare din: Cehia , Ungaria, Italia, , 
Germania, Spania , Franţa. 
 S-au efectuat 2 operaţiuni de import-export : 1 
export spre Macedonia  şi 1 export  spre Croaţia 
de către SC HAME ROMANIA SRL Caracal. 

D. S. V. S. A. Olt 
prin Serviciul 

Sănătate şi 
Bunastare a 
Animalelor, 

Monitorizare Boli 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

In trimestrul III 2012, au fost efectuate 17 
transporturi intracomunitare cu destinaţia 
România, din care:  12 transporturi suine pentru 
un numar de 7746 capete, 5 transporturi păsări 
pentru un numar de 33800 capete, şi 2 transport 
cu destinaţia Grecia: un transport  bovine 
pentru un număr de 10 capete şi un transport 
ovine  pentru 170 capete.  Toate transporturile 
au fost verificate la destinaţie, neidentificandu-
se neconformităţi.. 

6.36.Reprezentarea punctului de contact 
al Sistemului Rapid de Alertă pentru 
alimente, epizootii şi furaje la nivel 
judeţean 

DSVSA OLT prin 
Compartimentul 

Siguranta 
Alimentelor de 

Origine nonanimală 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

In cursul trimestrului III 2012 a fost o notificare 
de alerta Cod ADR/17.07.2012 – Porumb 
modificat genetic neautorizat –origine Cehia. 
 

DSVSA OLT prin 
Biroul Siguranţa 
Alimentelor de 

Origine Animală 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

Nu exista disfunctionalitati în reprezentarea 
punctului de contact al Sistemului Rapid de 
Alertă pentru alimente. 
In trimestrul III 2012, nu au fost alerte. 

6.37. Clasificarea unităţilor din 
doemniul alimentar şi zootehnicpe baza 
riscului şi definirea priorităţilor în 
controalele oficiale 

DSVSA OLT prin 
Compartimentul 

Siguranţa 
Alimentelor de 

Origine nonanimală 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

In anul 2012 s-a procedat la clasificarea tuturor 
unitatilor care produc, proceseaza si pun pe 
piata alimente, pe baza determinarii gradului de 
risc. 
Au fost evaluate in functie de risc 73 unitati: 
brutarii 12, mori 19, unitati de comert cu 
ridicata 3, supermarketuri 2, unităţi fabricarea 
oţetului 1, unităţi fabricarea vinului 1, depozite 
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alimentare 1, depozite de seminţe de consum 6, 
baruri 4, unităţi de vânzare cu amanuntul 13, 
unităţi de fabricare băuturi răcoritoare 1, fiind  
încadrate 62 unităţi la  risc scăzut, 10 unităţi  la 
risc mediu, 1 unitate la risc ridicat. 

DSVSA OLT prin 
Biroul Siguranţa 
Alimentelor de 

Origine Animală 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

S–au clasificat unităţile din domeniul alimentar 
pe baza riscului şi definirea priorităţilor în 
controalele oficiale. 
La nivel de judeţ există numai 1 unităţi 
încadrate în grupa 2 de risc. 

6.38. Expertiza sanitară veterinară şi 
supravegherea prin examene de 
laborator obligatorii şi în cadrul 
programelor de autocontrol a 
alimentelor de origine animală şi 
nonanimală, a furajelor, reziduurilor la 
animale vii, apă, precum şi pentru 
depistarea principalelor zoonoze la 
animale 

D. S. V. S. A. Olt 
prin LSVSA Olt 

2012 Realizat  
Trim.III 
100% 

În trimestrul III 2012, LSVSA Slatina a 
desfăşurat activitate de supraveghere, 
diagnostic şi determinari în conformitate cu 
prevederile Programului Naţional al acţiunilor 
strategice de supraveghere, profilaxie şi 
combatere a bolilor la animale, precum şi a 
solicitărilor făcute de diverşi producători şi 
procesatori, astfel: 
- Laboratorul de virusologie: 5539 probe din 

care 460 probe serologic pentru PPC, 
Anemie infectioasa ecvina - 3925 probe, 
pseudopesta aviara – 475 probe, rabie – 2 
probe 

- Influenţa avaria -677 probe 
- Laboratorul de parazitologie: 208 probe 

din care: trichineloza – 186 probe 
- Bacteriologie generala: 212 probe/1908 

analize 
- Serologie: 25057 probe din care bruceloza 

bovina – 19213 probe, bruceloza porc – 
496 probe, bruceloza ovine si caprine-5348 
probe  

- Morfopatologie EST – 808 probe 
- Leucoza – 167979 probe 
Sanitatie – 473 probe 

Creşterea exportului de produse agroalimentare şi echilibrarea balanţei comerciale agricole 
1. Menţinerea sprijinului 

financiar pentru susţinerea şi 
promovarea brandurilor 

1.1. Programul Naţional Apicol 2011 – 
2013 
Fără act normativ 

A.P.I.A. Olt Permanent 
Termen 
depunere 

- Cereri depuse : 5  Valoare : 
498.624,21 lei 
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româneţi cereri: 
31.07.2012 

2. Sprijinirea înfiinţării 
unităţilor de procesare a 
produselor agroalimentare 

2.1. Promovarea măsurii  123 – 
Procesare industrie alimentară,  din 
PNDR 

CAJ OLT 
C.A. Locale din 

judeţ 

Sesiuni 
deschise de 
accesare a 
fondurilor 

europene în 
anul 2012 

-  

Susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicarea unor scheme 
eficiente de finanţare a 
agriculturii în termene 
concrete, pentru absorbţia 
integrală a fondurilor 
europene disponibile, prin 
cofinanţare de la bugetul de 
stat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Schema de plata unică pe suprafaţă 
- Instruirea producătorilor agricoli  
privind întocmirea cererilor de sprijin pe 
suprafaţă (SAPS) 
- Organizarea de întâlniri cu tema : Eco-
conndiţionalitate 

•  Domeniul de aplicare a normelor de 
eco-condiţionalitate 

•  Sisteme de ajutor direct pentru 
agricultori (SAPS, CNDP) şi alte 
tipuri de ajutor pentru fermieri în 
cadrul PAC 

- Controlul administrativ formal/vizual 
al cererii de plată pe suprafaţă ; 
- Introducerea şi verificarea datelor din 
cererea de plată pe suprafaţă în baza de 
date IACS ; 
- Analiza de risc/Eşantionare ; 
- Controlul de plauzabilitate şi controlul 
încrucişat în baza de date IACS –control 
administrative în sistem ; 
- Gestionarea erorilor ; 
- Controlul pe teren; 
- Efectuarea controlului prin 
teledetecţie ; 
- Întâlnirea cu fermierii privind 
clarificarea rezultatelor la controlul prin 
teledetecţie ; 
- Al doilea control administrativ în 
sistem ; 

CAJ OLT 
C.A.Locale din 

judeţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APIA Olt 
 

Termen 
depunere 
cereri : 

01 martie -15 
mai 2012, 

fără 
penalităţi 
16 mai – 9 
iunie 2012, 
cu penalităţi 

Realizat 
Trim. III 

100% In perioada 01.03.-pana in 
prezent,consilierii de la CAJ Olt si de la 
C.A.Locale au sprijinit prod. agric.la intocmirea 
cererilor de sprijin pe suprafata . 
Deasemenea fermierii au fost informati privind 
depunerea cererilor pentru subvenţia la ovine si 
caprine,bovine,depunerea declaratiei pentru 
cota de lapte pe anul 2012. 
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- Supracontrolul administrativ al 
cererilor de plată pe suprafaţă ; 
- Aprobarea plăţilor (autorizarea 
plăţilor) 
1.2. Informarea  fermierilor privind 
măsurile de finanţare prin FEADR , 
Măsura 112, 121, 123, 125, 221, 312, 
313, 322 
-Evaluarea  proiectelor depuse şi 
implementarea proiectelor selectate 
-distribuirea de materiale informative, 
broşuri, Ghidul solicitantului 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate  APDRP 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate de alte institituţii 

OJPDRP Olt Permanent Realizat 
Trim.III 

Informarea unui numar de peste 80 fermieri şi 
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale 
privind măsurile finanţate prin PNDR 
-Acordarea de informaţii privind modalităţile 
de accesare a fomdurilor FEADR la sediul 
unităţii. 

1.3. Programe de restructurare – 
reconversie a plantaţiilor viticole (-
măsuri de sprijin financiar, comunitar în 
conformitate cu Regulamentul (CE) al 
Consiliului nr. 479 /2008, privind 
organizarea comună  a pieţei vitivinicole 
– OMA nr. 269/2009,cu completările şi 
modificările ulterioare.) 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 
 

APIA OLT 

1martie -10 
iunie 2012, 
depunerea 

documenţaţii
lor, de către 
beneficiari 

Realizat 
parţial 

1. OMA 35/2012, a abrogat punctul 4.3 din 
OMA 247/2008, care preciza faptul că, 
perioada de depunere a planurilor de 
reconversie este 1 martie -10 iunie. În acest caz 
nu s-au  mai depun documentaţii în  anul 2012. 
 

2. Acordarea de consultanţă 
gratuită în vederea asocierii 
în ferme comerciale 
competitive 

2.1. Organizarea de instruiri, întâlniri, 
mese rotunde, dezbateri cu producătorii 
agricoli pe următoarele teme: 
- Importanţa constituirii  formelor 
asociative în agricultură şi facilităţile 
acordate.(instruire ) 
- Organizarea producătorilor agricoli în 
grupuri de producători sau cooperative 
agricole. Prezentarea cadrului legisativ 
pentru asociere, avantajele asocierii. 
(Mese rotunde ) 
- Importanţa asocierii fermierilor pentru 
a forma exploataţii agricole comerciale, 
pentru a putea ridica randamentul şi 
calitatea produselor agricole, obţinerea 

CAJ OLT 
C.A.Locale din 

judeţ 
 

Permanent 
 

Realizat 
80% 

80% Am acordat  permanent asistenţă tehnică 
cooperativelor înfiinţate pe linia : 

- lămuririi legislative  
privind uniunile de ramură ale cooperativelor 
agricole; 

- siguranţa alimentelor  
agricole sisteme de distribuţie 
planuri de afaceri etc. 
CAJ OLT  a diseminat  cadrul juridic privind 
crearea şi funcţionarea acestor forme 
asociative: 
     -     Legea-566/2004, 
republicată privind înfiinţarea cooperativelor 
agricole ; 
     -  O.G.37/2005 completată si aprobată prin 
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de fonduri nerambursabile, (dezbateri ) 
- Posibilităţi de valorificare eficientă şi 
aplicarea tehnologiilor moderne 
- Stimularea transformării gospodăriilor 
ţărăneşti şi a fermelor de semi-
subzistenţă în ferme agricole familiale 
cu caracter comercial şi formarea clasei 
de mijloc în spaţiul rural. 
Modul de alocare eficientă a resurselor 
bugetare şi sprijinirea producătorilor 
agricoli. 
- Dezvoltarea şi modernizarea satelor 
- Stoparea declinului şi asigurarea 
condiţiilor pentru relansarea agriculturii 
prin eficientizarea exploataţiilor agricole 
şi înfiinţarea de IMM-uri 
- Finanţarea nerambursabilă prin Fondul 
European Agricol de Dezvoltare Rurală 
şi Fondul European pentru pescuit. 
- Importanţa constituirii formelor 
asociative în 
agricultură şi facilităţile acordate. 

Legea 338/2005, privind înfiinţarea grupurilor  
de producători ; 
     -  OG 26/2000  completată prin Legea 
246/2005 cu privire la asociaţii şi fundaţii . 
    -OUG 44/2008 privind autorizarea pentru 
desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate ,întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale .S-au 
organizat intalniri mese rotunde,dezbateri 
despre absorbtia nerambursabila a fondurilor 
europene. 
 

3. Elaborarea unui sistem 
eficient de acordare a 
despăgubirilor în agricultură 

3.1. Plata primelor de asigurare – HG nr. 
756/2010 

A.P.I.A. Olt 
 

Depunerea 
cererii: 
31.05 – 
31.10 – 
sectorul 
vegetal 

31.01.31.07 
– sector 

zootehnic 

În curs de 
realizare 

211 

3.2.Ajutor de stat pentru motorină în 
agricultură Ordin nr. 126/2010, HG nr. 
408/2010 

A.P.I.A. Olt 
 

Obţinerea 
acordului: 

până la 
31.12.2011 
pentru 2012 
Decontarea: 
trimestrial 

Realizat 
Trim. I 

Acorduri prealabile emise: 516 dosare pentru 
2012. Acordarea sprijinului naţional motorină 
trim. IV: 260 cereri, valoarea 2.399.323,02 lei 

4. Suportarea de la buget a 4.1. Implementarea şi realizarea DSVSA Olt 2012 Realizat  În cursul trimestrului III 2012 au fost recoltate 
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costurilor de marcare şi 
identificare a animalelor, 
precum şi a tratamentelor 
antiepizootice 

Programului acţiunilor de supraveghere, 
prevenire, control şi eradicare a bolilor 
la animale, a celor transmisibile de la 
animale la om, protecţia animalelor şi 
protecţia mediului, de identificare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor şi 
caprinelor, a altor acţiuni prevăzute în 
alte programe naţionale, aprobate şi 
cofinanţate de Uniunea Europeană şi 
Programul de supraveghere şi control în 
mediul siguranţei alimentelor pentru 
anul 2012, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei sanitare veterinare 
şi pentru siguranţa alimentelor 

Trim.III 
100% 

şi examinate prin examen de laborator diverse  
probe de sânge şi organe. 
Au fost testate prin test unic şi test comparativ 
simultan un numar de 22168 bovine pentru 
supravegherea tuberculozei bovine. 
 
În cadrul CSVA-urilor, au fost efectuate un 
numar de 384 examene trichineloscopice pentru 
controlul trichinelozei în gospodăriile 
populaţiei. 
Au fost solutionate solicitari ale proprietarilor 
de animale cu privire la identificarea si 
inregistrarea animalelor din exploatatiile 
proprii. 
S-a realizat şi este în permanentă derulare 
verificarea datelor privind eliberarea 
pasapoartelor pentru specia bovina de pe 
teritoriul judetului Olt.  
Au fost efectuate controale în exploataţiile 
comerciale de suine în conformitate cu 
prevederile Ordinului Presedintelui ANSVSA 
nr. 85/2008 modificat şi completat cu Ordinul 
nr. 46/2012 şi înregistrate în aplicaţia 
electronică pusă la dispoziţie de ANSVSA, în 
vederea constituirii bazei de date cu mişcările 
din exploataţiile comerciale industriale de 
suine, toate intrările, ieşirile, naşterile şi 
mortalităţile suinelor din fiecare exploataţie. 
Deasemenea administratorii abatoarelor 
autorizate sa sacrifice suine au obligaţia de a 
înregistra toate intrările, mortalităţile şi 
autorizaţile suinelor. Ca urmare, în vederea 
utilizării aplicaţiei mai sus menţionate, fiecare 
exploataţie comercială de suine a fost 
înregistrată ca utilizator SNIIA de către 
DSVSA Olt, acordându-se un user şi o parolă, 
precum şi serii necesare imprimării 
formularelor de mişcare pentru suine vii care 
trebuie să însoţească suinele pe durata 
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deplasării între două exploataţii. 
A fost gestionata baza de date cu privire la 
identificarea şi înregistrarea animalelor, 
actualizarea acestei baze de date fiind realizata 
zilnic. 
Au fost identificate şi înregistrate în trimestrul 
III în Baza Naţională de Date 3582 capete 
bovine, 2140 capete ovine, 1758 capete caprine, 
31319 capete suine. 

5. Susţinerea financiară şi 
fiscală a agriculturii prin 
programe şi bugete 
multianuale 

5.1.Autorizarea agenţilor economici în 
vederea înregistrării ca 
producători/prelucrători/ comercianţi de 
seminţe 

ITCSMS OLT Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost autorizaţi 3 operatori economici, unul 
pentru prelucrarea seminţelor , Agronova  SRL, 
punct de lucru Gura Padinii, societate cu capital 
spaniol şi 1 opertor economic , Dancor Agro 
Prodaliment SRL din comuna Redae pentru 
producerea şi comercializarae de seminţe de 
cereale, oleaginoase şi plante furajere. 

5.2.Monitorizarea anuală a agenţilor 
economici autorizaţi ca producători/ 
prelucrători/ comercianţi de seminţe 

ITCSMS OLT Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost monitorizaţi 86 de operatori de seminţe 
din care 32 producători, 13 prelucători şi 41 
comercianţi. 

5.3.Înregistrarea declaraţiilor de 
multiplicare depuse de agenţii 
economici în vederea producerii de 
seminţe şi material săditor 

ITCSMS OLT Permanent Realizat 
Trim. III 

Nu s-au înregistrat declaraţii de multiplicare 
având în vedere termenul depăşit şi majorarea 
tarifelor  conf.Ord.MADR nr.341/2009 cu 
100%. 

5.4.Efectuarea inspecţiilor în câmp şi a 
determinărilor specifice fiecărei culturi 

ITCSMS OLT Permanent Realizat 
Trim. III  

In perioada raportată s-au inspectat orz, grâu, 
triticale , porumb, floarea soarelui , mazăre 
furajeră şi muştar alb. S-au făcut evaluarea 
producţiilor.La cultura de orz au fost admise 
183,27 ha cu o producţie de 883 to. 
Au fost respinse la controlul în câmp 30 ha din 
soiul Cardinal ale firmei Agrogrand Serv 
Corabia . 
La cultura de grâu au fost admise 3271 ha  pe 
147 parcele .Au fost respinse 40 Ha la firma 
Agrogrand  Serv  pentru neâncadrarea în 
puritatea varietală.La cultura de triticale au fost 
admise pentru certificare 196 to cultură de 
muştar alb, a fost admisă pe 34 ha cu producţie 
evaluată de 45 to.Culturile semincere de floarea 
soarelui în suprafaţă de 15 ha şi porumb în 
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suprafaţă de 60 ha au fost respinse la controlul 
în câmp ca urmare a secetei excesive 
neîndeplinind criteriile pentru aprobare . 
Cultura de mazăre furajeră pe o suprafaţă de 11 
ha cu o producţie  evaluată de 42 to. 

5.5.Eliberarea documentelor de inspecţie 
ce atestă calitatea culturii semincere 
înscrise la multiplicare 

ITCSMS OLT Permanent Realizat 
parţial 

Operatorii economici au înscris suprafeţe de 
188 parcele. Au fost declarate admise 3696,57 
ha.S-au   respinse 134 ha. 

5.6.Certificarea finală a seminţelor în 
urma depunerii declaraţiilor de 
certificare 

ITCSMS OLT Permanent Realizat 
Trim. III  

S-au depus declaraţii de certificare pentru  5579 
to   grâu de sămânţă din care 2306 to pentru 
necesar propiu şi 3273 to pentru 
comercializare.În ordinea cantităţilor certificate 
şi oferite spre vânzare situaţia este următoarea : 
Universitatea din Craiova – SCDA  Caracal , 
Semrom , Oltenia , punct de lucru Olt , Login 
Şerbăneşti , Dumismar Ianca .La cultura de orz 
cantitatea certificată a fost de 736,4 to din care 
641,4 to pentru motivul neîndeplinirii valorii 
culturale la indicatorii standardelor în vigoare. 
La cultura de triticale s-au admis 343 to pentru 
comercializare  .  

5.7.Trasabilitatea seminţelor ITCSMS OLT Permanent Realizat 
Trim. III 

S-a urmărit traseul seminţelor de la recoltare 
pentru toţi agricultorii până la analiza acestora. 
S-au ridicat probe de control pentru 282 loturi 

5.8.Eşantionarea şi analiza eşantioanelor 
de seminţe în laborator conform 
standardelor în vigoare şi eliberarea 
documentelor de calitate a loturilor 
pentru punerea pe piaţă a seminţelor 

ITCSMS OLT Permanent Realizat 
Trim. III 

În această perioadă s-au prelevat 242 
eşanţioane şi oficiale şi 127 informaive .S-au 
emis documente oficiale : 242 şi 127 
documente informative. 

5.9.Analiza stocurilor de seminţe şi 
aplicarea vignetelor care atestă calitatea 
acestora 

ITCSMS OLT Permanent Realizat 
Trim. III 

În  această perioabă şi au depus declaraţii de 
stoc operatori economici pentru culturile care 
se vor semăna în această toamnă . S-au depus 
declaraţii de stoc pentru 414 Kg rapiţă pentru 
ulei şi 15000 Kg grâu de toamnă. S-au aplicat 
34 de vignete. 

5.10.Monitorizarea agenţilor economici  
prelucrători şi comercianţi de seminţe în 
campaniile în care aceştia îşi desfăşoară 
activităţile 

ITCSMS OLT Permanent Realizat 
Trim. III 

S-au verificat 82 operatori   economici  privind 
spaţiile de depozitare, starea reparaţiilor la 
utilajele de condiţionat. Acolo unde au fost 
restanţe au fost dispuse măsuri de remediere 
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5.11.Participarea la diferite acţiuni 
impuse de INCS sau de către organele 
judeţene cu care colaborăm 

ITCSMS OLT Permanent Realizat 
Trim. III 

Directorul executiv a participat în data de 
26.09.2012 la analiza activităţii instituţiei 
dispusă de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Direcţia de Inspecţii şi 
Control Antifraudă unde s-a analzat activitatea  
conducătorului instituţiei şi a entităţii publice 
pe trim.III.2012 şi prognoza până  la finele 
anului 2012. 

5.12.Instruirea peroanelor atestate 
delegate de agenţii economici autorizaţi 
înainte de începerea campaniilor 

ITCSMS OLT Permanent Realizat 
Trim. III 

S-au instruiţi 38 de delegaţi ai operatoriloe 
economici conform  legislaţie seminţelor. 

5.13.Instruirea, acordarea numerelor de 
export şi eşantionarea loturilor de 
seminţe destinate comerţului în alte terţe 
ţări 

ITCSMS OLT Permanent Nerealizat 
Trim. III 

In acest an a existat un  singur contact de 
multiplicare între SC Ciproma Sem SRL  
Bucureşti şi SC Arendă Şain SRL din comuna 
Mihăieşti. Întrucât propietarul seminţei de 
muştar alb a fost din Bucureşti aceasta a 
solicitat numere pentru loturile de export de la 
LCCCS Bucureşti. 

5.14.Instruirea personalului propriu 
înainte de începerea fiecărei campanii de 
analiză 

ITCSMS OLT Permanent Realizat 
Trim. III 

Pentru aceasta personalul propiu a fost instruit 
cu legislaţia în vigoare conform standardelor 
prin teste şi probe practice .S-au acordat 8 
atestate pentru eşanţionare,germinaţie,puritatea 
seminţelor, MMB, stare sanitară. 

5.15.Efectuarea auditurilor interne (de 
proces sau de sistem) conform 
programului stabilit şi aprobat la 
începutul anului. 

ITCSMS OLT Permanent Realizat 
Trim. III 

Pentru verificarea activităţii s-a procedat  la 
auditarea sistemului de management al calităţii 
procedurile de sistem şi de proces .S-au 
efectuat 3 audituri interne de sistem. 

5.16.Publicarea rezultatelor definitive 
aferente Recensământului General 
Agricol 

Direcţia Judeţeană 
de Statistică Olt 
Direcţia penntru 

Agricultură 
Judeţeană Olt 

Trimestrul II Realizat 
100% 

 

Eficientizarea structurilor de piaţă agricole şi agroalimentare 
1. Susţinerea unor programe de 

tipul rentei viagere 
1.1.Renta Viageră – Legea nr. 247/2005 A.P.I.A. Olt 

 
PERMANENT 
01.03.-31.08 

– vizare 
carnete 

Până la 31 
decembrie 

Realizat 
Trim. III 

Total reţineri : 1.228, 
Carnete vizate: 150  Valoare : 
124.201,63 lei 
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plata 
2. Consolidarea pieţelor 

agricole şi 
agroalimentare şi eliminarea 
distorsiunilor acestora prin 
măsuri pentru stimulare a 
organizării pieţelor: 
stimularea organizaţiilor şi a 
acordurilor 
interprofesionale, facilitarea 
accesului grupurilor de 
producători la comerţul 
organizat, stimularea pieţelor 
locale de vânzare directă de 
la producător 

2.1. Aprobarea planului de recunoaştere 
preliminară şi acordarea sprijinului 
financiar destinat grupurilor de 
producatori din sectorul de legume – 
fructe proaspete OMADR nr. 694/2008 

A.P.I.A. Olt Avizul – 
permanent 

Semestrial/an
ual – 

decontare 

-  

3. Sprijinirea înfiinţării 
formelor 
asociative pentru 
valorificarea 
produselor agricole 

3.1. Consultanţă, consiliere şi asistenţă 
tehnică pentru înfiinţarea de forme 
asociative 
� Cooperativa agricolă: principii, 
funcţii, facilităţi, tipuri de cooperative, 
legea cooperativei agricole. 
� Paşii care trebuie urmaţi în cazul 
consilierii unei forme asociative: 
- formarea grupului de iniţiativă 
- întocmirea proiectului de act 
constitutiv şi statutului 
- adunarea generală de constituire a 
formei asociative 
- autentificarea documentelor de 
constituire 
- înmatricularea formei asociative 
Elaborarea de pliante –Constituirea 
formelor asociative. 

CAJ Olt 2012 Realizat 
30% 

75%    Celor  interesaţi ,li s-au prezentat pe 
lângă modelele de act constitutiv şi statutul 
asociaţiei şi paşii ce trebuie urmaţi în înfiinţarea 
acestor forme asociative: 
-Identificarea persoanelor  care doresc 
constituirea  formei asociative ;  
-Formarea grupului de iniţiativă; 
-Întîlnirea grupului de iniţiativă şi întocmirea 
unui proiect de act constitutiv şi statut ; 
-Adunarea generală de constituire a formei 
asociative  
-Autentificarea formei asociative de către un 
notar public ; 
-Înmatricularea formei asociative  la Registrul 
Comerţului  sau Registrul asocaţiilor şi 
fundaţiilor 

3.2.Verificarea documentaţiilor scriptic 
şi faptic şi înaintarea la direcţia tehnică 
de specialitate din  MADR în vederea 
recunoaşterii grupului de 
producători(Legea nr. 338/2005, 
OMAPDR nr. 171/2006, OG 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent Nerealizat 
Trim. III 

Nu au fost solicitări 
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nr.37/2005, OMADR nr.694/2008, 
privind condiţiile de recunoaştere a 
grupurilor de producători în sectorul 
legume –fructe,culturi de câmp ş.a.) 

4. Finalizarea retrocedărilor şi 
a reformei proprietăţii 
funciare 

4.1. Îndreptarea erorilor materiale 
strecurate în titlurile de proprietate 
emise, conform Hotărârii Comisiei 
Judeţene Olt nr. 1205/2010 privind 
corectarea erorilor materiale din titlurile 
de proprietate emise 

OCPI Olt 
Comisiile Locale de 
Aplicare a Legilor 
Fondului Funciar 

Permanent Realizat 
Trim. III 

S-au efectuat 200 de îndreptări erori 
materiale/completări pe titlurile de proprietate 
emise. 

4.2. Retrocedarea a 1.000 ha fond 
forestier 

Direcţia Silvică Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim III 

-29 ha 

5. Introducerea cadastrului 
unitar, pe cheltuiala statului 

5.1. Proiectul CESAR – ,,Proiectul 
privind completarea sprijinului financiar 
acordat de Banca Mondială pentru 
restructurarea agriculturii’’ – care are ca 
obiectiv realizarea lucrărilor de cadastru 
general în unităţile administrative-
teritoriale Iancu Jianu şi Brebeni 

OCPI Olt 
U.A.T. Iancu Jianu 

Brebeni 

31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

-Închiderea lucrărilor sistematice de cadastru în 
vederea îinscrierii în cartea funciara şi 
deschiderea din oficiu, a noilor cărţi funciare  
pentru U.A.T Valea  Mare, cu comunicarea 
încheierii de înscrieri, a extrasului de carte 
funciară  pentru informare, precum şi a 
extrasului din noul plan cadastral către Primăria 
Comunei Valea Mare, în vederea eliberării 
acestora către propietari. 
-Încheierea perioadei de soluţionare a cererilor 
de rectificare a documentelor tehnice ale 
cadastrului  general  pentru  U.A.T Iancu Jianu, 
de către Comisia de soluţionare contestaţrii 
OCPI Olt, cu actualizarea evidenţei  conform 
lucrărilor de înregistrare în cadastru şi 
recepţionarea documentelor tehnice de cadastru 
general, în vederea deschiderii din oficiul, a 
noilor cărţi funciare.  

5.2.Proiectul TARRO -,, Reprezentarea 
grafică a tarlalelor în care au fost emise 
titluri de proprietate în România” 

OCPI Olt 
Primariile din judeţ 

 

31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

Flux de lucru: 
Extragerea datelor vector din TOPRO5 pentru 
fiecare UAT; 
Integarea şi completarea datelor vector din 
TOPRO5, cu reprezentarea grafică a tarlalelor 
în fiecare UAT (având ca sursă ortofotoimagini 
din zborurile realizate în anii 2005, 2008, 
2009), la nivel de sectoare cadastrale, cu 
editarea atributelor; 
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Preluarea datelor transmise de către OCPI şi 
pregătirea lor în vederea execuţiei; 
Transmiterea datelor către execuţie; 
Integrarea informaţiilor vector şi/sau 
vectorizarea informaţiilor de tip raster primite 
de la OCPI, cu editarea atributelor; 
Verificarea suprafeţelor obţinute şi aplicarea 
regulilor topologice în cadrul fiecărei baze de 
date, ce reprezintă o unitate administrativ 
teritorială (UAT); 
Crea 
- 5 Unităţi Administrativ-Teritoriale au fost 
prelucrate de CNGCFT. 

6. Reglementarea condiţiilor de 
expropriere pentru lucrările 
de interes naţional 

6.1. Atributii specifice potrivit Legii 
nr.255/2010 şi HG nr.53/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.255/2010, privind: 
- ,,Coridorul de expropriere’’ – Varianta 
ocolitoare a Municipiului Caracal 
- Reabilitarea DN 6, tronsoanele 
Caracal-Mihaesti şsi Caracal-Drăghiceni 
- Coridorul de expropriere (comuna 
Giuvărăşti şi comuna Izbiceni) – AHE a 
râului Olt pe sector Izbiceni – Dunăre 
CHE Izlaz 
- “Coridorul de expropriere” – Varianta 
ocolitoare a oraşului Balş 

OCPI Olt 
Primaria 

Municipiului 
Caracal 
Primăria 

Drăghiceni, 
Mihăeşti, Izbiceni, 
Giuvărăşti, Balş 

 

31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

- În curs de atribuire numere cadastrale pentru 
imobilele rămase în urma exproprierii pentru 
Coridorul de expropriere – varianta ocolitoare a 
Municipiului Caracal. 
 

7. Promovarea de programe  
pentru înfiinţarea depozitelor 
de preluare a produselor 
agricole şi silvice în vederea 
sortarii şi depozitării 

7.1. Informarea potenţialilor beneficiari 
de Măsura 123 „Creşterea valorii 
adăugate a produselor agricole şi 
forestiere”  finanţată prin FEADR 
-Evaluarea  proiectelor depuse şi 
implementarea proiectelor selectate 
-Distribuirea de materiale informative, 
broşuri, Ghidul solicitantului 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate  APDRP 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate de alte institituţii 

OJPDRP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Acordarea de informaţii privind modalităţile de 
accesare a fomdurilor FEADR la sediul unităţii.  
Activitatea continuă pe parcursul întregului an. 
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Accelerarea procesului de dezvoltare rurală 
1. Dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii rurale de 
baza: drumuri, retele de apa 
şi canalizare, gestionarea 
deşeurilor 

1.1. Implementarea proiectelor selectate 
pe Măsura 322 „Renovarea şi 
dezvoltarea satelor” 
-Distribuirea de materiale informative, 
broşuri, Ghidul solicitantului 
-Participarea la acţtiuni de informare 
organizate  APDRP 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate de alte institituţii 

OJPDRP Olt Permanent Realizat 
Trim.III 

Întocmirea documentaţiilor aferentelor 
diferitelor etape de implementare  de accesare a 
fondurilor FEADR. 
Activitatea continuă pe parcursul întregului an. 

2. Diversificarea susţinută a 
activităţilor economice , 
altele decât cele agricole şi a 
serviciilor din mediul rural 

2.1. Informarea populaţiei şi a 
persoanelor juridice din mediul rural 
privind accesarea fondurilor prin Măsura 
312 „Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi” 
-Evaluarea  proiectelor depuse şi 
implementarea proiectelor selectate 
-distribuirea de materiale informative, 
broşuri, Ghidul solicitantului 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate  APDRP 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate de alte institituţii 

OJPDRP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Acordarea de informaţii privind modalităţile de 
accesare a fondurilor FEADR la sediul unităţii. 
Primirea şi verificarea conformităţii unui număr 
de 57 cereri de finanţare. 
Activitatea continuă pe parcursul întregului an. 

3. Amplificarea susţinerii 
construirii de spaţii de 
depozitare  pentru produse 
agricole 

3.1. Informarea potenţialilor beneficiari 
de Masura 123 „Creşterea valorii 
adăugate a produselor agricole şi 
forestiere”  finanţat prin FEADR 
-distribuirea de materiale informative, 
broşuri, Ghidul solicitantului 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate  APDRP 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate de alte institituţii 

OJPDRP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Acordarea de informaţii privind modalităţile de 
accesare a fomdurilor FEADR la sediul unităţii.  
Întocmirea documentaţiilor diferitelor etape de 
implementare de accesare a fondurilor FEADR. 
Primirea şi verificarea conformităţii unui număr 
de 17 cereri de finanţare. 
Activitatea continuă pe parcursul întregului an. 

4. 
 

Susţinerea multiplă a 
instalării tinerilor fermieri în 
mediul rural 

4.1. Pregătirea populaţiei de la sate 
pentru accesarea fondurilor structurale 
de la Uniunea Europeană în vederea 
îmbunătăţirii calităţii vieţii la sate prin 
renovarea şi dezvoltarea acestora. 
Prezentarea măsurilor de sprijin: 

CAJ Olt 
CA Locale din judeţ 

Permanent Realizat 
80% 

80% Pentru posibilii beneficiari ai celor doua  
măsuri solicitate cu prioritate ,de producatorii 
agricoli ,M 141, M112,  s-a făcut consilierea 
acestora atât la sediul C.A.J.  OLT, sau în 
comunele unde îşi au sediul fermele de semi-
subzistenţă sau ale tinerilor fermieri instalati 
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112- Instalarea tinerilor fermieri; 
141-Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenţă; 

pentru prima data ca sefi de exploataţie. S-au 
avut în vedere următoarele: 
- obiectivele propuse prin proiect (generale şi 
specifice) 
- condiţiile minime obligatorii pentru acordarea 
sprijinului 
- tipul de investiţii şi  cheltuieli eligibile 
- criteriile de selecţie a  proiectului 
- completarea, depunerea şi verificarea 
dosarului cererii de finanţare 

4.2. Informarea fermierilor privid 
sprijinul acordat prin Masura 112 
„Instalarea tinerilor fermieri” 
-Evaluarea  proiectelor depuse şi 
implementarea proiectelor selectate 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate  APDRP 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate de alte institituţii 

OJPDRP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Primirea şi verificarea conformităţii unui număr 
de 102 cereri de finanţare. 
Verificarea pe teren a unui număr de 186 cereri 
de finanţare. 
Activitatea continuă pe parcursul întregului an. 

5. Susţinerea complexă a 
renovării satelor şi 
conservarea arhitecturii, 
tradiţiilor şi obiceiurilor 
locale 

5.1. Implementarea proiectelor 
contractate pe Masura 322 „Renovarea 
şi dezvoltarea satelor” 
-distribuirea de materiale informative, 
broşuri, Ghidul solicitantului 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate  APDRP 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate de alte institituţii 

OJPDRP Olt Permanent Realizat 
Trim.III 

Intocmirea documentaţiilor aferente diferitelor 
etape de implementare  de accesare a fondurilor 
FEADR 
Activitatea continuă pe parcursul întregului an. 

6. Stimularea activităţilor de 
turism 
specializat în mediul rural 

6.1. Promovarea agroturismului-
prezentarea Masurii 313-Încurajarea 
activităţilor turistice 

CAJ Olt 
CA Locale din judeţ 

Permanent Realizat 
100% 

Măsura 313,,Încurajarea activităţilor turistice 
,,s-a mediatizat permanent in cadrul meselor 
rotunde ,a  intilnirilor organizate la nivelul 
comunelor.   

6.2. Informarea  potenţialilor beneficiari 
privind accesarea fondurilor prin Măsura 
313 „Încurajarea activităţilor turistice” 
-Evaluarea  proiectelor depuse şi 
implementarea proiectelor selectate 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate  APDRP 

OJPDRP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Intocmirea documentaţiilor aferente diferitelor 
etape de implementare  de accesare a fondurilor 
FEADR 
Activitatea continuă pe parcursul întregului an. 
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-Participarea la acţiuni de informare 
organizate de alte institituţii 
6.3. Promovare turistică a „Fostului schit 
de călugări”, monument istoric din satul 
Schitu Deleni 

Primăria Teslui 12.2012 În derulare Înprejmuit în vederea conservării şi montat 
panouri publicitare. 

7. Program pentru adaptarea 
forţei de muncă la 
schimbările actuale, pentru 
instruirea în meserii 
tradiţionale şi servicii 

7.1. Formarea profesională 
- Organizarea de cursuri de calificare la 
care CAJ Olt este autorizată ca furnizor 
de formare profesională: pomicultor, 
viticultor,lucrător în cultura plantelor, 
lucrător în creşterea animalelor, pescar 
în ape interioare şi de coastă, apicultor, 
agricultor în culturi de câmp, tractorist, 
peisagist floricultor 

CAJ Olt 
CA Locale din judeţ 

AJPS Olt 

2012 Realizat 
75% 

75%- Pentru realizarea activităţilor în domeniul 
formării profesionale continue a specialiştilor şi 
producătorilor agricoli, CAJ OLT  a organizat 
pana la sfarsitul trimestru III al anului 2012,  29  
cursuri de pregatire profesionala din care 5 
cursuri  de calificare şi 24 cursuri iniţiere 
pentru un nr de 700  cursanţi . Meseriile pentru 
care s-au organizat cursurile in 2012  sunt : 
-lucrător în cultura plantelor -17  cursuri in 
derulare din care 11 cursuri încheiate. 
-lucrător în creşterea animalelor -6 cursuri în 
derulare din care 2 cursuri încheiate; 
-apicultor 4 cursuri din care 4 cursuri încheiate. 
-pomicultor 1 curs 
- pescar in ape interioare si de coasta -1 curs 

Modernizarea şi extinderea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare. 
1. Asigurarea funcţionalităţii 

sistemelor de irigaţii 
1.1. Implementarea proiectelor selectate 
prin Masura 125 „Îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii agricole şi 
silvice” 
- Distribuirea de materiale informative, 
broşuri, Ghidul solicitantului 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate  APDRP 
-Participarea la acţtiuni de informare 
organizate de alte institituţii 

OJPDRP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Acordarea de informaţii privind modalităţile de 
accesare a fomdurilor FEADR la sediul unităţii 
 Întocmirea documentaţiilor aferente diferitelor 
etape de implementare  şi de accesare a 
fondurilor FEADR 
 Primirea şi verificarea conformităţii unui 
număr de 7 cereri de finanţare. 
Activitatea continuă pe parcursul întregului an. 
 

1.2.Proiectul: “Îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii legate de 
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii în 
comuna Osica de Sus, judeţul Olt”,  pe 
măsura 125, declarat eligibil 

MDRT 
Comuna Osica de 

Sus 

Trim . IV 
2012 

 
 

-  

2. Folosirea eficientă a 
îngrăşămintelor, prin 
îmbunătăţirea structurii şi a 

2.1. Cartări pedologice şi agrochimice Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

O.S.P.A. 

2012 Realizat 
Trim. III 

Studii pedologice şi agrochimice privind 
realizarea şi  reactualizarea Sistemului naţional 
şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru 
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gradului de utilizare a 
acestora, cu impact pozitiv 
asupra mediului 

 agricultură 14154  ha. 

Extinderea suprafeţelor de păduri în România 
1. Stoparea declinului 

suprafeţelor împădurite şi 
extinderea suprafeţei de 
păduri 

1.1. Împădurirea terenurilor din fond 
forestier şi consolidarea plantaţiilor 
efectuate în anii anteriori 
-    împăduriri integrale: 180,2 ha 
- consolidarea plantaţiil or efectuate în 
anii anteriori – 90 ha 
-    refacerea plantaţiilor calamitate – 
141 ha 

Direcţia Silvică Olt Trimestrele I, 
II şi IV 

În curs de 
realizare 

- Împăduriri integrale 19.0 ha. 
- Consolidarea plantaţiilor efectuate în anii 
anteriori - 87 ha. 
- Refacerea plantaţiilor calamitate -101 ha. 

1.2. Informarea fermierilor  privind 
lansarea Măsurii 221 „Prima împădurire 
a terenurilor agricole” 
- Evaluarea  proiectelor depuse şi 
implementarea proiectelor selectate; 
- Distribuirea de materiale informative, 
broşuri, Ghidul solicitantului; 
-Participarea la acţiuni de informare 
organizate  APDRP; 
- Participarea la acţiuni de informare 
organizate de alte institituţii; 

OJPDRP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Acordarea de informaţii la sediul unităţii 
privind modalităţile de accesare a fondurilor 
acestei măsurii pentru un numar de aproximativ 
10 potenţiali beneficiari. 
Activitatea continuă pe parcursul întregului an. 

2. Împădurirea terenurilor 
improprii agriculturii şi 
crearea de perdele forestiere 
de protecţie 

2.1. Construirea de perimetre de 
ameliorare 

DAJ Olt 
OJSPA Olt 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

2.2.Împădurirea unor suprafeţe de teren 
degradate şi pe malul Dunarii 

Primăria Corabia 2013 Realizat 
50% 

 

2.3.Împădurirea unor suprafeţe de teren 
degradat pe raza comunei Redea 

Primăria Redea 
Consiliul Local 

Redea 

31.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

2.4.Împădurirea terenului nisipos de pe 
raza comunei Ştefan cel Mare 

Primăria Ştefan cel 
Mare 

 

31.12.2012 Nerealizat  

2.5.Reconstrucţie ecologică forestieră pe 
terenuri degradate aflate în perimetrul de 
ameliorare Curtişoara - 54 ha 

Consiliul local 
Curtişoara 

Primăria Curtişoara 

Trim.II În curs de 
realizare 

 

2.6.Împădurirea unor suprafeţe de teren 
degradat de pe valea Studina 

Primăria  Studina 
Consiliul Local 

Studina 

31.12.2012 Proiect în 
evaluare 

Proiect depus la AFM 
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3. Combaterea despăduririlor şi 
tăierii ilegale de masă 
lemnoasă 

3.1. Prevenirea şi combaterea sustragerii 
materialului lemnos – 2.500 acţiuni 

D.S. Olt 
I.P.J. Olt 
I.J.J. Olt 

I.J.P.F. Olt 
I.T.R.S.V. Rm. 

Vîlcea 
 

Permanent Realizat 
Trim III 

-1912  acţiuni  

Agricultur ă şi dezvoltare rurală. Proprietate şi cadastru 
1. Sprijinirea consiliilor locale 

pentru întocmirea Registrului 
parcelar al terenurilor 
(obligaţie legală) 

1.1. Sprijinirea Comisiilor 
locale/orăşeneşti/ municipale în 
realizarea planurilor parcelare pentru 
terenurile extravilane, cu atribuirea de 
numere cadastrale gratuit şi înscrierea în 
cartea funciară 
 

OCPI Olt 
Comisiile Locale de 
Aplicare a Legilor 
Fondului Funciar 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost recepţionate 20 planuri parcelare 

CAPITOLUL 16 – Politici DE DEZVOLTARE REGIONAL Ă, INFRASTRUCTURĂ PUBLICĂ DE INTERES LOCAL ŞI TURISM 
1. Programul privind finanţarea 

elaborării planurilor 
urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de 
urbanism aferente 

1.1.Planul de urbanism general şi 
regulamentul local de urbanism al 
municipiului Slatina. 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat  

1.2 Plan Urbanistic Zonal zona  cartier 
600 apartamente şi ANL 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 -  

1.3. Realizare PUG şi Regulament 
General de Urbanism oraş Balş 

Primăria Balş 2012-2013 În derulare  

1.4. Plan de urbanism general şi 
Regulamentul Local de Urbanism al 
oraşului Drăgăneşti Olt 

Primăria 
Drăgăneşti-Olt 

2012 Activitate 
stagnată 

 

1.5.Avizare şi reactualizare Plan 
Urbanistic General al Comunei Ianca 

Consiliul Local 
Ianca 

Primăria Ianca 

31.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

1.6.Planul de Urbanism General 
Comuna Brastavăţu 

C. L. Brastavăţu 
Primăria Brastavăţu 

2012 Nerealizat  

1.7.Finalizare Planul de Urbanism 
General al comunei Verguleasa 

Primăria Verguleasa 31.12.2012 Realizat  

1.8. Planul de urbanistic general 
Comuna Făgeţelu 

Consiliul Local 
Făgeţelu 

01.05.2012 Realizat  

1.9.Elaborare Planul de Urbanism 
General şi regulamentul local de 
urbanism 

Primăria Şopârliţa 2012 În curs de 
realizare 
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1.10.Realizare Planul de Urbanism 
General comuna Ştefan cel Mare 

Primăria Ştefan cel 
Mare 

 

31.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

1.11. Planul de Urbanistic General 
Comuna Sîmbureşti 

Primăria Sîmbureşti 31.12.2012 În curs de 
realizare 

 

1.12. Finalizara elaborării Planului 
Urbanistic Zonal şi demararea alucrării 
de elaborare a Planului Urbanistic 
General comuna Gîrcov 

Primăria Gîrcov 30.06.2012 Realizat 
parţial 

 

1.13. Realizare Plan de Urbanism 
General şi Regulament General de 
Urbanism 

Primăria Şerbăneşti 2012 În derulare Au fost contractate serviciile de realizare PUG 
şi RLU Comuna Şerbăneşti, urmând ca în 
cursul anului 2012 acesta să fie realizat. 

1.14. Realizare Plan de Urbanism 
General şi Regulament General de 
Urbanism 

Primăria Poboru 
Consiliul Local 

Poboru 

2012 -  

1.15. Elaborarea Planului de Urbanism 
General al comunei Bărăşti 

Consiliul Local 
Bărăşti 

2012 Nerealizat  Fonduri insuficiente 

1.16. Realizarea Planului de Urbanism 
General al comunei Brîncoveni 

Consiliul Local 
Brîncoveni 

Decembrie 
2012 

În curs de 
realizare 

 

1.17.Realizare Plan de Urbanism 
General şi Regulament General de 
Urbanism 

Primăria Curtişoara Trim.IV -  

1.18.Realizare Plan de Urbanism 
General şi Regulament urbanistic local 
comuna Traian 

Primăria Traian 2012-2013 Realizat 
60% 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea infrastructurii 
sociale, educaţionale, 
sportive, de cultură şi turism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Reabilitare Şcoala Generală nr.1 
(lucrare în continuare) 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Realizat  
100% 

Lucrare finalizată 

2.2. Reabilitare Campus Colegiul 
Naţional Ion Minulescu (lucrare în 
continuare) 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

Trim III 
2012 

Nerealizat 
Trim. III 

 

2.3 Reabilitare corp D Colegiul Naţional 
Radu Greceanu 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat  
80% 

Lucrare în execuţie 

2.4  Reabilitare Şcoala Generală 
Constantin Brâncoveanu 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim. III 
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.5 Reabilitare şi separare flux 
tehnologic bucătării Grădiniţa cu 
Program Prelungit nr. 3 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat  
75% 

Lucrare în execuţie 

2.6 Reabilitare Grădiniţe cu Program 
Normal 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

2.7 Reabilitare terenuri de sport Colegiul 
Naţional Ion Minulescu 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim III 

A fost realizat SF 

2.8 Reabilitare termică corp A Colegiul  
P.S Aurelian 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim III 

 

2.9 Reabilitare termică corp A şi sala de 
sport Grup Şcolar Metalurgic 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim III 

 

2.10 Reabilitare exterioară şi 
împrejmuire Şcoala Generală nr. 3 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat  
100% 

Lucrare finalizată 

2.11 Reabilitare faţada şi împrejmuire 
Şcoala generală George Poboran 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat  
100% 

Lucrare finalizată 

2.12 Reabilitare GPN strada Eroilor Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat  
100% 

Lucrare finalizată 

2.13 Reabilitare şi transformare în cămin 
preşcolar a imobilului strada Zmeurei nr. 
9B 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 În 
pregătire 

A fost realizat SF 

2.14 Execuţie teren de sport  nr. 4 şi 
teren sintetic Complex Sportiv 1Mai 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 În 
pregătire 

A fost realizat PT 

2.15 Reparaţii Şcoală Sanitară 
Postliceală 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

2.16.Înlocuire tâmplarie la sediul 
Primariei Balş 

Primăria Balş 2012 Realizat 
100% 

 

2.17. Reabilitare termică  imobil GPP 1 
Balş 

Primăria Balş sept. 2012 Realizat 
100% 

 

2.18. Reabilitarea atelierelor şcoală şi 
dotarea cu noi utilaje 

Consiliul Local 
Corabia 

Permanent În curs de 
derulare 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

Conducerea unităţii 
şcolare 

2.19. Înfiinţarea şi amenajarea unei Săli 
de educaţie fizică şi sport- Gradiniţa cu 
program prelungit nr.2 Corabia 

Conducerea unităţii 
Membrii CEAC 
Consiliul Local 

Corabia 

2012 În curs de 
realizare 

 

2.20. Amenajarea a 8 locuri de joacă în 
zonele de blocuri precum şi în cartierele 
oraşului Corabia: Vîrtopu, 
T.Vladimirescu, Celeiu şi Siliştoara 

Primăria Corabia 2012 În curs de 
realizare 

 

2.21. Reabilitare Şcoală Fălcoieni Primăria Potcoava 31.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

Nu s-au demarat lucrările din lipsa fondurilor 

2.22. Reabilitare GPP Potcoava Primăria Potcoava 31.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

Nu s-au demarat lucrările din lipsa fondurilor 

2.23. Consolidare, reabilitare şi 
extindere Liceu Teoretic “Tudor 
Vladimirescu”, proiect P109/17/7 

Primăria 
Drăgăneşti-Olt 

2012 Activitate 
stagnată 

 

2.24. Centrală termică Şcoala Generală 
Comani şi instalaţie gaze naturale, 
proiect 171/2009 

Primăria 
Drăgăneşti-Olt 

2012 Activitate 
stagnată 

 

2.25. Extindere cu două săli de clasă şi 
sală de gimnastică, Grădiniţa 
”Dumbrava Minunată” 

Primăria 
Drăgăneşti-Olt 

2012 Activitate 
stagnată 

 

2.26 Reabilitare Şcoală Generală 
Brastavăţu 

C. L. Brastavăţu 
Primăria Brastavăţu 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri 

2.27.Reabilitare termică a unităţilor de 
învăţământ din comuna Redea, Judeţul 
Olt 

Consiliul Local 
Redea 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

2.28.Reabilitare Bibliotecă Comunală Consiliul Local 
Redea 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

2.29.Reabilitare termică a unităţilor de 
învăţământ din comuna Rotunda 

Consiliul Local 
Rotunda 

2012 Realizat 
60% 

 

2.30.Reabilitare termică sediu şcoală 
comuna Traian 

Consiliul Local 
Traian 

2012 Realizat  

2.31.Proiectare şi Execuţie grădiniţă în 
comuna Şopârliţa 

MDRT- PNDI 
Primăria Şopârliţa 

Consiliul Local 
Şopârliţa 

2012 În curs Publicat în SEAP 

2.32.Finalizare grădiniţe în comuna Primăria Ştefan cel 31.12.2012 Realizat Renovare grădiniţe (izolare, tâmplărie , 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

Ştefan cel Mare Mare 
 

Trim. II acoperiş, apă curentă) 

2.33.Finalizarea investiţiei Reabilitare, 
modernizare şi consolidare Şcola cu 
clasele I-VIII, Gîrcov 

Primăria Gîrcov 15.09.2012 În curs de 
execuţie 

 

2.34.Reabilitare şcoli cls. I-VIII 
Gostavăţu şi Slăveni 

Consiliul Local 
Gostavăţu 

2012 Realizat 
100% 

 

2.35.Finalizarea instalării centralei 
termice la Şcoala Generală Băbiciu 

Consiliul Local 
Băbiciu 

2012 Realizat 
50% 

 

2.36.Reabilitare Şcoală Generală Seaca Consiliul Local 
Poboru 

Primăria Poboru 

2012 Realizat 
100% 

 

2.37.Finalizare lucrări Grădiniţă cu 
Program Normal Cornăţelu 

Primăria Poboru 2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

2.38. Reabilitare termică Şcoala cu cls. 
I-VIII Nicolae Marineanu Cezieni 

Consiliul Local 
Cezieni 

Scoala cu cls. I-VIII 
Nicolae Marineanu 

Cezieni 

Anul 2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri 

2.39.Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII 
Curtişoara 

Consiliul local 
Curtişoara 

Primăria Curtişoara 

Trim.II În curs de 
realizare 

 

2.40.Reabilitarea imobilului Dispensar 
uman (parter) pentru amenajare a 2 săli 
grădiniţă cu program normal 

Consiliul local 
Curtişoara 

Primăria Curtişoara 

Trim. I Realizat  

2.39.Amenajare bibliotecă şi dotare cu 
claculatoare prin programul ,,Biblionet-
lumea în biblioteca mea“ 

Consiliul local 
Curtişoara 

Primăria Curtişoara 

Trim.I Realizat  

2.40. Construire Gradiniţă cu Program 
Normal în satul Studiniţa, comuna 
Studina 

Consiliul Local 
Studina 

Anul 2012 În curs 
licitaţia 

 

2.41. Reabilitare termică a unităţilor de 
învăţămant  din comuna Studina, judeţul 
Olt 

Consiliul Local 
Studina 

Anul 2012 Proiect în 
evaluare 

Proiect depus la AFM 

2.42. Construcţie GPN Vlăduleni M.E.C.T.S. 
ISJ OLT 

Comuna Osica de 
Sus 

Trim. IV 
2012 

 
 

-  

2.43.Finalizare  Campus Şcolar Osica de M.E.C.T.S. 2013 -  
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

Sus ISJ OLT 
Comuna Osica de 

Sus 
3. Creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de 
locuinţe  şi a clădirilor 
publice 

3.1 Elaborare studii de fezabilitate şi 
audit energetic la blocurile de locuinţe 
din municipiul Slatina 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim III 

 

3.2 Întocmire cereri de finanaţare pentru 
reabilitarea termică a blocurilor de locuit 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim III 

 

4. Întărirea  structurilor de 
control şi supraveghere în  
domeniul construcţiilor şi 
urbanismului 

4.1 Se va urmări respectarea disciplinei 
în domeniul autorizării, realizării şi 
executării lucrărilor de construcţii, în 
cadrul unităţii administrative teritoriale, 
potrivit legii nr. 50/1991, Republicată 
 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
 

Permanent Realizat 
Trim III 

au fost constatate şi aplicate un nr. 27 amenzi 
contravenţionale în cuantum total aplicat de 
20.000lei 

4.2 Se vor  efectua verificări în teren 
privind modul de executare al lucrărilor 
de construcţii, respectarea autorizaţiei, 
precum şi a proiectului tehnic avizat 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
 

Permanent Realizat 
Trim III 

Au fost emise 5 somaţii privind intrarea în 
legalitate (lucrări fără autorizaţie de construcţie 
sau nerespectarea ) 

4.3 Efectuarea de acţiuni în colaborare 
cu reprezentanţii Inspectoratului de Stat 
în Construcţii 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
 

La solicitare Nerealizat 
Trim III 

În trim III nu au fost solicitări 

4.4. Iniţierea şi desfăşurarea de acţiuni 
în colaborare cu mass media, în vederea 
popularizării atribuţiilor Poliţiei Locale 
pe linia disciplinei în construcţii şi 
Afisaj Stradal 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
 

Periodic Realizat 
Trim III 

Lunar, sau ori de câte ori situaţia a impus, au 
fost furnizate mass- mediei, date referitoare la 
activitatea desfăşurată de către Poliţia Locală. 
10acţiuni. 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea infrastructurii de 
accesibilitate şi edilitare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Reabilitare Centru Istoric, străzile 
Lipscani şi Mihai Eminescu 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2011- 2012 Realizat 
Trim III 

15% 

Lucrare în execuţie 

5.2  Reabilitare spaţii verzi , alei de 
acces rutier şi pietonal şi mobilier urban 
adiacent străzilor Sergent Major 
Dorobanţu Constantin, Basarabilor, 
Centura Basarabilor şi Arcului 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2011-2012 Realizat 
Trim III 

10% 

Lucrare în execuţie 

5.3 Reabilitare spaţii verzi, alei de acces 
rutier şi pietonal, a mobilierului urban-
zona străzii Cornişei -Spital 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2011-2012 În 
implemen-

tare 
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Amenajare zona Nicolae Iorga Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2011-2012 Realizat 
Trim. III 

90% 

În execuţie 

5.5  Reabilitare spaţii verzi, alei de acces 
rutier şi pietonal şi mobilier urban- zona 
străzilor Arcului, Mănăstirii, Constantin 
Brâncoveanu (Sistematizare pe verticală 
Cartier Arcului, străzile Mănăstirii, 
Constantin Brâncoveanu) 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2011-2012 În 
implemen-

tare 

 

5.6  Reabilitare spaţii verzi , alei de 
acces rutier şi pietonal şi mobilier urban 
adiacent străzilor Unirii, Libertăţii, 
Crişan (Sistematizare pe verticală cartier 
Unirii, str. Libertăţii, Crişan) 
 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2011-2012 Realizat 
Trim. III 

90% 

În execuţie 

5.7  Reabilitare ansamblu străzi zona 
Strehareţi şi Nicolae Bălcescu 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2011-2012 Realizat 
Trim. III 

15% 

În execuţie 

5.8 Reabilitare ansamblu străzi str. 
Basarabilor, Banului, Mănăstirii, 
Milcovului, Poenii, Cuza Vodă 
(Reabilitare inel secundar str. 
Basarabilor- str. Banului- str. Cuza 
Vodă- str. Poenii) 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2011-2012 Realizat 
Trim. III 

15% 

În execuţie 

5.9 Reabilitare străzi zona Colegiului 
Agricol Carol I şi reabilitare  zona 
Colegiului Naţional Agricol I-
Mănăstirea Strehareţi 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2011-2012 Realizat 
100% 

Lucrare finalizată 

5.10 Reabilitare zonă prin amenajare 
Pod Sărăceşti 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2011-2012 Realizat 
100% 

Lucrare finalizată 

5.11  Reabilitare şi extindere clădiri - 
Colegiul Naţional Agricol Carol I din 
municipiul Slatina 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2011-2012 Realizat 
Trim. III 

60% 

În execuţie 

5.12  Reabilitare faţadă, consolidare 
elemente faţadă, reparaţii şarpantă şi 
învelitoare pentru clădirea Primăriei 
Municipiului Slatina 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim. III 

80% 

În execuţie 

5.13 Reabilitare faţada Imobil Poliţia Consiliul Local 2012 Realizat În execuţie 
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
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realizare 
obiectiv 

Observaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunitară Slatina 
Primăria Slatina 

Trim. III 
90% 

5.14 Reabilitare  zona strada Aleea 
Rozelor 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim. III 

75% 

În execuţie 

5.15. Reabilitare Grădina Zoologică Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Finalizat proiect tehnic 

5.16 Reabilitare, modernizare şi 
extindere Baza de agrement Dumitru 
Dobrescu etapa I 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Finalizat proiect tehnic 

5.17 Construire parcări supraetajate Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.18 Reabilitare scări zona magazinul 
Oltul 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.19. Acoperire patinoar din municipiul 
Slatina 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.20. Demolare bloc G6 Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III  

Realizat în trim. II S.F. 

5.21. Demolare garaje strada Nicolae 
Bălcescu 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.22. Demolare post trafo Loctrans 
strada Crişan 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Realizat în trim. II S.F. 

5.23. Studiu fezabilitate reabilitare şi 
transformare în cămin preşcolar a 
imobilului strada Zmeurei nr. 9B 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Realizat în trim. II S.F. 

5.24.   SF Consolidare versant strada 
Oituz 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
100% 

Realizat SF 

5.25. Reabilitare baraj Ştreangu Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2011-2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.26. Reţea gaze naturale cartier Consiliul Local 2012 Realizat Lucrare în execuţie 
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Cireaşov şi Satu Nou Slatina 
Primăria Slatina 

Trim. III 
90% 

5.27. Execuţie reţea energie electrică 
blocuri ANL strada Cireaşov 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Realizat PT 

5.28. Execuţie reţea iluminat public 
blocuri ANL , strada Cireaşov 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 
D.A.S.I.P 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Realizat PT 

5.29.  Alimentare cu energie electrică 
bloc social CONCIS strada 
Constructorului, nr. 3 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim. III 

100% 

Finalizat 

5.30. Reabilitare strada Aleea Înfrăţirii Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Realizat SF 

5.31. Modernizare strada Aleea Mărului Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.32. Modernizare strada P.S. Aurelian Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim. III 

Lucrări în curs de modernizare 

5.33. Modernizare strada Alexe Nicolau Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.34. Reabilitare b-dul A.I.Cuza Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim. III 

100% 

Lucrare finalizată 

5.35. Modernizare strada Canal Sopot Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III  

 

5.36. Modernizare strada Câmpului Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.37. Modernizare strada Crinului Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim. III 

Lucrări în curs de modernizare 

5.38.Reabilitare strada Crizantemei Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 



 93

Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.39. Modernizare strada Dinicu 
Golescu 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Realizat SF 

5.40. Reabilitare strada Drăgăneşti Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim. III 

Lucrare în execuţie 

5.41. Reabilitare strada Eugen Ionescu Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim. III 

Lucrare în execuţie 

5.42. Reabilitare strada General Aurel 
Aldea 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.43. Modernizare strada Garoafelor Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.44. Modernizare strada Ghiocei Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.45.Modernizare şi reabilitare strada 
Mănăstirii 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim. III 

Zona I reabilitată; 
Zona II lucrări de modernizare în execuţie 

5.46. Reabilitare strada Piteşti Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.47. Modernizare strada Plevnei zona 
case 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Realizat SF 

5.48. Reabilitare strada Prelungirea 
Tunari 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.49. Modernizare strada Sfântu Nicolae Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.50.Modernizare strada Zorleasca Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.51. Reabilitare strada 1 Decembrie 
1918 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim. III 

Lucrare în execuţie 
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5.52. Modernizare strada Fundătura 
Sopot 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.53. Modernizare strada Ana Ipătescu Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.54. Modernizare şi Reabilitare cartier 
Titulescu 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Realizat SF 

5.55. Modernizare şi Reabilitare strada 
Piaţa Gării 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
parţial 

Trim. III 

Lucrare în execuţie 

5.56. Modernizare  strada stradela 
Vulturului 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.57. Modernizare  strada Vulturului Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.58. Refacere sistem rutier pe str. 
Rahovei şi str. Mărului în Municipiul 
Caracal 

Primăria Caracal 2012 Realizat  
80% 

 

5.59. Reabilitare sistem rutier şi pietonal 
pe str. Aleea Teilor şi Colonel Pop în 
Municipiul Caracal 

Primăria Caracal 2012 Realizat  
90% 

 

5.60. Canalizare şi reabilitare sistem 
rutier şi pietonal Str. 1 Decembrie 1918 

Primăria Caracal 2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri 

5.61. Restructurare ambientală de 
detaliu Cartier Locuinţe Colective “Dr. 
Marinescu” în municipiul Caracal 

Primăria Caracal 2012 Realizat  
95% 

 

5.62. Reabilitarea spaţiilor (ateliere) de 
la fosta Scoală specială şi punerea la 
dispoziţia unor întreprinzători locali 
pentru realizarea de activităţi lucrative şi 
crearea de noi locuri de muncă 

Primăria Balş 2012-2013 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri buget local 

5.63. Modernizare str. Măineşti Primăria Balş 2012 Realizat 
90% 

 

5.64. Modernizare str. Teiş Primăria Balş 2012 Realizat 
90% 

 

5.65. Modernizare str. M. Viteazul Primăria Balş 2012-2013 Realizat  
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90% 
5.66. Modernizare trotuare străzi 
orăşeneşti 

Primăria Balş 2012 În derulare  

5.67. Modernizare trotuare în zona 
Monument- Liceu Teoretic 

Primăria Balş August 2012 Realizat 
100% 

 

5.68. Lucrări de modernizare stradală în 
oraşul Balş, 35 km 

Primăria Balş 2012-2013 În derulare  

5.69. Reabilitare şi reamenajare cartier 
“Oraşul Nou”; 

Primăria Balş 2012-2013 Realizat 
30% 

 

5.70. Montat camere de luat vederi în 
cartierul “Oraşul Nou 

Primăria Balş 2012 Realizat 
90% 

 

5.71. Modernizare iluminat public în 
oraşul Balş 
 

Primăria Balş 2012-2013 Realizat 
Trim. III 

Activitate permanentă 

Modernizare sediu Primarie Primăria Balş 2012-2013 În derulare  
5.72. Construire WC-uri ecologice în 
oraşul Balş 

Primăria Balş 2012 Realizat  Au fost instalate 4 cabine ecologice 

5.73. Îmbunătăţirea condiţiilor de 
siguranţă rutieră prin programe de 
lucrări şi măsuri concrete de amenajare 
şi semnalizare rutiere 

Primăria Corabia 2012 În derulare Program în derulare 

5.74. Întreţinerea drumurilor şi străzilor 
pietruite 

Primăria Corabia 2012 În curs  

5.75 Executarea de marcaje rutiere şi 
semne de circulaţie 

Primăria Corabia 2012 În curs  

5.76. Finalizare sediu primărie 
 

Primăria Scorniceşti 07.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.77. Modernizare Târg săptămânal 
Potcoava 

Primăria Potcoava 31.12.2012 Realizat 
10% 

Lipsă fonduri 

5.78. Amenajare zonă promenadă, zona 
centrală  Drăgăneşti Olt, proiect 
116/2009 

Primăria 
Drăgăneşti-Olt 

2012 Activitate 
stagnată 

 

5.79. Modernizare strada Boianului, 
Drăgăneşti Olt proiect 42/2008 

Primăria 
Drăgăneşti-Olt 

2012 Activitate 
stagnată 

 

5.80. Finalizare execuţie Sediu Primărie 
Drăgăneşti Olt 

Primăria 
Drăgăneşti-Olt 

2012 Activitate 
stagnată 

 

5.81. Reabilitare sediu primărie comuna 
Verguleasa 

Primăria Verguleasa 31.12.2012 Nerealizat 
Trim III 

 

5.82. Renovare cimitire din satele Consiliul Local 2012 Realizat  
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Redea, Redişoara şi Valea Soarelui Redea 50% 
5.83. Amenajare târg săptămânal din 
satul Redea 

Consiliul Local 
Redea 

2012 Realizat 
100% 

 

5.84. Reabilitare şi igienizare clădiri ce 
aparţin CL Redea 

Consiliul Local 
Redea 

2012 Parţial 
realizat 

Au fost igienizate şcolile şi grădiniţele din 
comună (2 şcoli şi 3 grădiniţe) 

5.85. Modernizare şi întreţinere teren 
fotbal 

Consiliul Local 
Redea 

2012 Realizat 
100% 

 

5.86. Renovare sediu Dispensar uman 
comuna Rotunda 

Consiliul Local 
Rotunda 

2012 Realizat 
40% 

 

5.87. Renovare şi întreţinere cimitire Consiliul Local 
Rotunda 

2012 Realizat 
100% 

 

5.88. Amenajare piaţă comunală 
Rotunda 

Consiliul Local 
Rotunda 

2012 Realizat 
70% 

 

5.89.Extindere reţea electrică sat 
Ioniceşti, comuna Sîmbureşti 

Primăria Sîmbureşti 31.12.2012 În curs de 
realizare 

 

5.90. Construcţie parc comunal Gîrcov Primăria Gîrcov 30.06.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.91. Amenajare centre civic Stoeneşti Primăria Stoeneşti 2012 Realizat 
Trim. II 

 

5.92. Sisteme de supraveghere video la 
instituţiile publice 

Primăria Stoeneşti 2012 -  

5.93. Amenajare târg săptămânal în 
comuna Şerbăneşti, Judeţul Olt 

Primăria Şerbăneşti 2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.94. Înfiinţarea şi amenajarea unei săli 
de festivităţi 

Consiliul Local 
Gostavăţu 

2012 Realizat 
90% 

 

5.95. Izolaţie termică sediu primărie 
Gostavăţu 

Consiliul Local 
Gostavăţu 

2012 - Activitate în fază incipientă 

5.96. Reabilitare interior şi izolaţie 
termică Dispensarul uman Gostavăţu 

Consiliul Local 
Gostavăţu 

2012 - Activitate în fază incipientă 

5.97. Reabilitare Dispensar uman 
comuna Poboru 

Consiliul Local 
Poboru 

Primăria Poboru 

2012 -  

5.98. Reabilitare cişmea comunală Primăria Vlădila 05.10.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.99. Execuţie sală şedinţe consiliu local Primăria Vlădila 30.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.100. Amenajare Centru civic satul 
Cezieni 

Consiliul Local 
Cezieni 

Anul 2012 Realizat 
100% 
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5.101.Reabilitare spaţii verzi-Grădina de 
vară Curtişoara 

Consiliul local 
Curtişoara 

Primăria Curtişoara 

Trim.II În curs de 
realizare 

 

5.102.Reabilitare Camin Cultural 
Studina (sediu administrativ) 

Consiliul Local 
Studina 

Anul 2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri 

5.103.Renovare Biserica şi cimitrul din 
satul Studina 

Consiliul Local 
Studina 

Anul 2012 Realizat  

5.104.Amenajarea pieţelor din satele 
Studina Studiniţa 

Consiliul Local 
Studina 

Anul 2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

5.105. Sistem de supraveghere video in 
unitatile de invatamnt si zone principale 
de interes public şi social; 

Comuna Osica de 
Sus 

Trim IV 
2012 

-  

5.106. Reabilitare spaţii verzi , alei de 
acces şi mobilier urban in jurul unitatilor 
de cultura si de invatamant 

Comuna Osica de 
Sus 

Trim. IV 
2012 

 

-  

5.107. Modernizare iluminat public în 
comuna Osica de Sus 

Primăria comunei 
Osica de Sus 

Permanent 
 

Realizat 
Trim. III 

 

5.108. Realizare termosistem  şi 
modernizare  sediu Primărie 

Primăria comunei 
Osica de Sus 

Trim.IV  
2012 

 

-  

5.109.Montarea  centralei  termice şi 
racordarea  la sistemul de canalizare a  
Centrului de permanenţă medicală şi 
CMI- urilor 

Primăria comunei 
Osica de Sus 

2013 
 
 

-  

5.110. Modernizare, reabilitare termica, 
reparaţii si  consolidare Caminul cultural 
din comuna Osica de Sus , judetul Olt 

Consiliul Local al 
comunei Osica de 

Sus 
Primăria  comunei 

Osica de Sus 

2014 
 

-  

5.111. Modernizare şi  igienizare  Târg 
săptămânal comuna Osica de Sus 

Primăria comunei 
Osica de Sus 

Permanent Realizat 
Trim. III 

 

5.112. Finalizare lucrari   zonă “Parcul 
Monumentul Eroilor “ 

Primăria Comunei  
Osica de Sus 

2014 
 

-  

 
6. 
 
 
 
 

Continuarea programelor de 
construcţii săli de sport, 
consolidarea şi reabilitarea 
sălilor de sport, bazine de 
înot, patinoare artificiale, 
proiectarea reabilitarea şi 

6.1. Amenajare Sală Polivalentă 
(lucrare în continuare din 2011) 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

6.2.  Construire Bazin de Înot 
(lucrare în continuare din 2011) 

 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim. III 

80% 

În execuţie 
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construirea de sedii pentru 
aşezămintele culturale din 
mediul rural şi mic urban, 
reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii culturale şi 
dotarea aşezămintelor 
culturale în mediul rural şi 
mic urban 
 
 
 
 

6.3. Amenajare club nautic Plaja Olt 
municipiul Slatina 
(lucrare în continuare din 2011 ) 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 În 
implemen-

tare 

 

6.4.  Reabilitare terenuri de Sport 
Colegiul Naţional Ion Minulescu 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

A fost realizat SF 

6.5. Execuţie teren sport nr. 4 şi teren 
sintetic Complex Sportiv 1 Mai 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

A fost realizat SF 

6.6. Construcţie bază sportivă oraş 
Potcoava 

C. L. Potcoava 
Primăria Potcoava 

31.12.2012 În derulare A fost demarată procedura de achiziţie publică 
pentru încheierea contractului. 

6.7. Finalizare Bază sportivă tip I Consiliul Local 
Ianca 

Primăria Ianca 

31.07.2012 Realizat 
100% 

 

6.8. Realizare teren de sport 
multifuncţional 

Consiliul Local 
Ianca 

Primăria Ianca 

31.12.2012 Realizat 
100% 

 

6.9. Continuarea lucrărilor la proiectul 
“Bază sportivă cu teren de fotbal 
omologabil Tip I în comuna Brastavăţu, 
Judeţul Olt” 

Consiliul Local 
Brastavăţu 

2012 Realizat 
93% 

 

6.10. Realizare utilităţi Sala de sport Consiliul Local 
Brastavăţu 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri 

6.11. Întreţinere bază sportivă Rotunda Consiliul Local 
Rotunda 

2012 Realizat 
100% 

 

6.12. Realizare bază sportivă Consiliul Local 
Şopârliţa 

Primăria Şopârliţa 

2012 Realizat 
52% 

 

6.13. Reabilitare bază sportivă Consiliul Local 
Drăghiceni 

Primăria Drăghiceni 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

 

6.14. Bază sportivă, comuna Bărăşti, 
satul Bărăşti de Vede, Judeţul Olt (OG 
7/2006) 

Consiliul Local 
Bărăşti 

31.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri 

6.15. Construire Bază sportivă – stadion 
comunal 

Consiliul Local 
Icoana 

Martie 2012 Realiat 
90% 

 

6.16. Sală de sport Consiliul Local 
Giuvărăşti 

15.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

6.17. Modernizare bază sportivă Consiliul Local 2012 Realizat  



 99

Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

Izbiceni 50% 
6.18. Finalizarea lucrării teren fotbal Consiliul local 

Curtişoara 
Primăria Curtişoara 

Trim.II Realizat  

6.19.Construcţie baza sportivă Consiliul Local 
Studina 

Anul 2012 Nerealizat 
Trim III 

 

6.20.Construire sală de sport Consiliul Local 
Studina 

Anul 2012 Nerealizat 
Trim III 

 

6.21.Realizarea proiectului 
“Modernizare baza sportivă în comuna 
Osica de Sus, judeţul Olt” 

MDTR 
C. L. Osica de Sus 
Primăria comunei 

Osica de Sus 

2014 Realizat 
0,07% 

 

6.22. Realizarea proiectului 
“Modernizare Casa de Cultură 
orăşenească” 

Primăria Balş 2011-2012 Nerealizat 
Trim. III 

CNI - Lipsă finanţare bugetară 2012 

6.23. Reabilitarea Casei de Cultură a 
oraşului Scorniceşti 

Primăria Scorniceşti 12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

6.24. Reabilitarea Monumentului istoric 
casa Coculescu 

Primăria Scorniceşti 12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

6.25. Modernizare Cămin Cultural Primăria Potcoava 31.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lucările nu au fost demarate din lipsă fonduri 

6.26. Reabilitare, modernizare şi dotare 
Casa de Cultură  “Ileana 
Constantinescu” 

Primăria 
Drăgăneşti-Olt 

2012 - Admis la finanţare 

6.27. Reabilitare şi modernizare Cămin 
Cultural, comuna Rotunda 

Consiliul Local 
Rotunda 

31.12.2012 Realizat 
80% 

 

6.28. Reabilitare şi modernizare Cămin 
Cultural Şerbăneşti (realizare proiect 
tehnic şi execuţie lucrări) 

Consiliul Local 
Şerbăneşti 

2012 În derulare Au fost contractate serviciile de realizare 
documentaţie tehnică faza DALI privind 
obiectivul “Modernizare sistematizare şi dotare 
Cămin Cultural Comuna Şerbăneşti” 

6.29. Reabilitare Cămin Cultural 
Drăghiceni 

Consiliul Local 
Drăghiceni 

Primăria Drăghiceni 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

  

6.30. Reabilitare Cămin cultural Vlădila Primăria Vlădila 01.05.2012 Realizat 
100% 

 

6.31. Reabilitare Camin Cultural Cezieni Consiliul Local 
Cezieni 

Anul 2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri 

6.32. Reabilitare camin cultural din satul 
Schitu 

Consiliul Local 
Schitu 

2012 Realizat 
100% 
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6.33. Reabilitare Cămin Cultural Urşi Consiliul Local 
Leleasca 

31.12.2012 -  

6.34.Extindere si Modernizare  Căminul 
Cultural din satul Studiniţa ,judetul Olt 

Primăria Studina 
Consiliul Local 

Studina 

31.12.2012 Realizat 
70% 

 

6.35.Renovare Camin Cultural Studinita Primăria Studina 
Consiliul Local 

Studina 

Anul 2012 Realizat 
100% 

 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementarea programului 
de reabilitare şi modernizare 
de drumuri judeţene, 
comunale şi periurbane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Întreţinerea îmbrăcăminţilor  
bituminoase  pe DJ 

Consiliul Judeţean 
Olt 

31.11.2012 Realizat 
100% 

Proiectarea şi execuţia unui strat de mixtură 
asfaltică antifisură pe DJ 677 

7.2. Întreţinerea drumurilor pietruite Consiliul Judeţean 
Olt 

31.12.2012 Realizat 
56,35% 

 

7.3. Întreţinerea mijloacelor pentru 
siguranţa drumurilor 

Consiliul Judeţean 
Olt 

31.10.2012 Realizat 
95,09% 

Întreţinere curentă pe timp de iarnă 

7.4. Întreţinere curentă  poduri şi podeţe Consiliul Judeţean 
Olt 

Permanent -  

7.5. Tratamente bituminoase Consiliul Judeţean 
Olt 

31.09.2012 -  

7.6. Covoare bituminoase  -simple Consiliul Judeţean 
Olt 

31.09.2012 Realizat 
100% 

 

7.7. Marcaje rutiere Consiliul Judeţean 
Olt 

31.12.2012 Realizat 
57,32% 

Aprovizionat şi montat indicatoare rutiere şi 
parapet metalic 

7.8. Îmbrăcăminţi  bituminoase uşoare Consiliul Judeţean 
Olt 

31.11.2012 Realizat 
92,28% 

 

7.9. Consolidări poduri; Executat podeţe 
şi şanţuri 

Consiliul Judeţean 
Olt 

31.11.2012 Realizat 
6,82% 

 

7.10. Asfaltare DJ 657 B, DJ 653 Consiliul Judeţean 
Olt 

2012 Realizat 
parţial 

DJ 657D – Realizat 100% 
DJ 657B, DJ703B, DJ 642 A, DJ 703, DJ677C, 
DJ653- Nerealizate, Nu au fost alocate fonduri 

7.11. Asfaltare DC 2 A Oboga Cosiliul Local Oboga 2012 Realizat 
56% 

Nu au fost alocate fonduri 

7.12. Asfaltare DC 58 Tătuleşti Consiliul Local 
Tătuleşti 

2012 Realizat 
50% 

Nu au fost alocate fonduri 

7.13.. Asfaltare DC 9 B Călui Consiliul Local Călui 2012 Realizat 
30% 

Nu au fost alocate fonduri 

7.14. Asfaltare DC 192 Scorniceşti Consiliul Local 
Scorniceşti 

2012 Realizat 
100% 

Finalizat, nedecontat integral 

7.15. Asfaltare DC 10 Dobrun Consiliul Local 
Dobrun 

2012 Realizat 
10% 

Nu au fost alocate fonduri 
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7.16. Asfaltare DC 10 Şopârliţa Consiliul Local 
Şopârliţa 

2012 Realizat 
85% 

 

7.17. Asfaltare DC 136 Obîrşia Nouă- 
Cîmpu Părului 

Consiliul Local 
Obîrşia 

2012 -  

7.18. Asfaltare DC 84 A Cioroiu-Malu 
Roşu 

Consiliul Local 
Mărunţei 

2012 Realizat 
100% 

 

7.19. Asfaltare DC 93 Schitu-Lisa Consiliul Local 
Schitu 

2012 Realizat 
10% 

Nu au fost alocate fonduri 

7.20. Asfaltare DC 121 Dăneasa Consiliul Local 
Dăneasa 

2012 Fază 
proiect 
tehnic 

Nu au fost alocate fonduri 

7.21. Asfaltare DC31 Optaşi Măgura Consiliul Local 
Optaşi Măgura 

2012 Fază 
proiect 
tehnic 

Nu au fost alocate fonduri 

7.22. Asfaltare DC 57 Scorniceşti Consiliul Local 
Scorniceşti 

09.2012 Realizat 
100% 

 

7.23. Asfaltare DC 198 Floru – 
Şerbăneşti (HG 577/1997) 

Consiliul Local 
Icoana 

2012 Fază 
proiect 
tehnic 

Nu au fost alocate fonduri 

7.24. Continuarea  asfaltării DC124 şi 
DC125 drumuri care leaga cartierele 
Tudor Vladimirescu şi Vîrtopu  de oraş 

Primăria Corabia 2012 Program 
în derulare 

 

7.25. Asfaltare DC 153 Cezieni – 
Corlăteşti 

Consiliul Local 
Cezieni 

Anul 2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri 

7.26. Asfaltare DC 139A km .00+000-
5+700 Studiniţa(DN 54) –Studina(DC 
138) din comuna Studina 

Consiliul Local 
Studina 

Anul 2012 În curs  DC 139A executat 50% 
DC 138 fază proiect tehnic 

7.27. Variantă ocolitoare de circulaţie 
rutieră a oraşului Balş 

Primăria Balş 2012-2013 In curs Faza de proiectare 

7.28. Modernizare DJ 703C Primăria Potcoava 30.06.2012 Realizat 
5% 

Lipsă fonduri 

7.29. Modernizare DC 130, com. 
Brastavăţu, Cătun Vişina Gară şi 
asfaltare DC 131 în comuna Brsatavăţu 
(PNDI) 

Consiliul Local 
Brastavăţu 

 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri 

7.30. Reabilitare şi modernizare DC 138 
pe distanţa de 5730 m (PNDI) 

Consiliul Local 
Brastavăţu 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri 

7.31. Modernizare DC 49 Consiliul Local 
Leleasca 

31.12.2012 Realizat 
Trim. II 

2 Km covot asfaltic 
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7.32. Modernizare DC 162 Consiliul Local 
Leleasa 

31.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

7.33. Reamenajare sala sport Scolala 
Gimnazială sat Osica de Sus 

Comuna  Osica de 
Sus 

Trim. I 2012 Realizat 
Trim. II 

 

7.34. Modernizare şi asfaltare drumuri 
comunale şi săteşti 2,5 km 

Consiliul Judeţean 
Olt 

C. L. Osica de Sus 
Primăria Osica de 

Sus 

Trim. II. 
2012 

-  

7.35. Modernizare şi asfaltare drumuri 
comunale şi săteşti 2 km 

Consiliul Judeţean 
Olt 

C. L. Osica de Sus 
Primăria Osica de 

Sus 

Trim. IV. 
2012 

-  

7.36. Modernizare şi asfaltare drumuri 
comunale şi săteşti 5 km 

Consiliul Judeţean 
Olt 

C. L. Osica de Sus 
Primăria Osica de 

Sus 

2013 -  

7.37. Modernizare şi asfaltare drumuri 
comunale şi săteşti 5 km 

Consiliul Judeţean 
Olt 

C. L. Osica de Sus 
Primăria Osica de 

Sus 

2014 -  

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuarea programelor 
care vizează alimentarea cu 
apă a satelor în sistem 
centralizat, construcţia de 
sisteme de canalizare şi 
epurare a apei, tratarea 
apelor uzate, îmbunătăţirea 
drumurilor de acces prin 
pietruire, reabilitare, 
asfaltare, construirea, 
extinderea sau modernizarea 
de poduri, podeţe sau punţi 
pietonale 
 
 

8.1.Continuarea Subprogramului privind 
alimentarea cu apă a satelor aprobat prin 
HG 577/1997 

Consiliul Judeţean 
Olt 

2012 Realizat 
Trim. III 

1.698,188 mii lei 

8.2. SF Alimentare cu apă Comuna Ianca Consiliul Local Ianca 
Primăria Ianca 

31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

 

8.3. SF Reţea de canalizare Comuna Ianca Consiliul Local Ianca 
Primăria Ianca 

31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

 

8.4. Realizare reţele de canalizare în 
municipiul Caracal 

Primăria Caracal 2013 În derulare Realizat 550 ml strada Aprodu Purice 

8.5. Extindere canalizare pe drumurile 
laterale în localitatea Potcoava 

Primăria oraşului 
Potcoava 

30.06.2012 În derulare  

8.6. Extindere alimentare cu apă în sat 
Criva de Sus: Şos. Argeşanu, str. 
Câmpului 

Primăria oraşului 
Piatra Olt 

Trimestrul III 
2012 

În derulare  

8.7. Extindere alimentare cu apă în sat Primăria oraşului Trimestrul III În derulare Aprobare documentaţie tehnico-economică 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

Bistriţa Nouă Piatra Olt 2012 
8.8.Extindere de apa potabila pe străzile 
Militari, Cumpăna, Pescari şi Aluniş, 
proiect 179/2009 

Primaria 
Dragănesti-Olt 

2012 Activitate 
stagnată 

 

8.9.Continuarea lucrărilor de canalizare şi 
epurare ape uzate menajere în Judeţul Olt 
(HG 577/1997) 

CJ Olt 2012 Realizat 
Trim. III 

 

8.10.Continuarea lucrărilor la “Sistem 
centralizat de alimentare cu apă în sat 
Cruşovu, Comuna Brastavăţu, Judeţul 
Olt” 

Consiliul Local 
Brastavăţu 

2012 Realizat 
100% 

 

8.11.Reţea de alimentare cu apă în satul 
Brastavăţu, Comuna Brastavăţu (H.G. 
577/2007) 

Consiliul Local 
Brastavăţu 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri (realizat SF) 

8.12.Reţea de apă uzată în satul 
Brastavăţu, Comuna Brastavăţu (PNDI) 

Consiliul Local 
Brastavăţu 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri 

8.13. Canalizare şi sistem de epurare în 
sistem centralizat 

Primăria comunei 
Verguleasa 

31.12.2012 - Depunere proiect 

8.14. Extindere reţea alimentare cu apă în 
satele Stoborăşti şi Barza 

Primăria Comunei 
Tufeni 

31.12.2012 În derulare A început lucrarea de alimenntare cu apă pentru  
 satele Stoborăşti şi Barza 

8.15. Sistem centralizat de canalizare în 
comuna Rotunda 

Consiliul Local 
Rotunda 

2012 -  

8.16. Realizarea proiectului “Prima 
înfiinţare reţea publică de apă potabilă în 
satul Corbu” 

Primăria Teslui 12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

8.17. Înfiinţare reţea publică de apă uzată Consiliul Local 
Şopârliţa 

Primăria Şopârliţa 

2012 - SF realizat 

8.18. Extindere retea publică de 
alimentare cu apă în sectorul Str. 
Dumitru Popovici-Str. Lăutarilor 
comuna Şerbăneşti 

Primăria Şerbăneşti Februarie 
2012 

Realizat 
Trim. II 

Lucrările au fost finalizate şi recepţionate 
potrivit PVRT nr. 1480/26.04.2012; lungime 
reţea 1,260 Km; beneficiari 50 familii 

8.19. Reţea publică de canalizare a 
apelor uzate menajere şi staţie de 
epurare în comuna Şerbăneşti, judeţul 
Olt 

Primăria Şerbăneşti 2013 Nerealizat 
Trim. III 

Documentaţia fază SF a fost înaintată inclusiv 
în cadrul Programului instituit prin HG 
577/1997 

8.20. Alimentare cu apă, sat Creţi, 
comuna Poboru – schimbat coloană 

Primăria Poboru 2012 Realizat 
Trim. I 

 

8.21. Extindere şi modernizare Primăria Poboru 2012 Nerealizat  
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

alimentare cu apă, comuna Poboru 
(lucrare în continuare) 

Trim. III 

8.22. Realizare reţea canalizare şi staţie 
epurare în comuna Vulpeni 

Consiliul Local 
Vulpeni 

31.12.2012 Nerealizat 
Trim. II 

Realizat SF 

8.23. Alimentare cu apă potabilă în 
comuna Vulpeni 

Consiliul Local 
Vulpeni 

31.12.2012 Nerealizat 
Trim. II 

Realizat SF 

8.24. Alimentare cu apă (HG 577) Primăria Bucinişu 30.11.2012 Realizat 
60% 

Trim. III -200 mii lei 

8.25. Alimentare cu apă în comuna 
Cezieni, satele Cezieni şi Corlăteşti (OG 
7/2006) 

Consiliul Local 
Cezieni 

2012 Realizat 
34% 

Investiţie în curs 

8.26. Reţea de canalizare şi staţie de 
epurare în comuna Cezieni 

Consiliul Local 
Cezieni 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lipsă fonduri 

8.27. Canalizare şi staţii de epurare a 
apelor uzate în comuna Bărăşti, satele 
Bărăştii de Vede, Popeşti, Ciocăneşti, 
Judeţul Olt (OG 7/2006) 

Consiliul Local 
Bărăşti 

31.12.2012 Realizat 
76% 

 

8.28. Realizarea reţelei de alimentare cu 
apă potabilă în comuna Fărcaşele 

Primăria Fărcaşele 01.09.2012 Nerealizat 
Trim .III 

 

8.29. Alimentare cu apă comuna Icoana 
(OG 7/2006) 

Primăria Icoana 2012 Realizat 
74,59 

 

8.30. Reţea de apă şi canalizare Primăria Giuvărăşti 15.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

8.31. Alimentare cu apă potabilă 
- Forare puţ – sat Brîncoveni 
- Construire rezervor apă potabilă-sat 

Brîncoveni 
-Construire reţea de transport şi 
distribuţie apă potabilă – sat Brîncoveni 

Consiliul Local 
Brîncoveni 

Decembrie 
2012 

În curs de 
realizare 

 

8.32. Canalizare şi epurare ape uzate 
-Execuţie reţea canalizare şi construire 
staţie epurare –sat Brîncoveni 

Consiliul Local 
Brîncoveni 

Decembrie 
2012 

În curs de 
realizare 

 

8.33. Canalizarea  satului  Runcu  Mare Consiliul Local 
Grădinari 

2012 În derulare Realizat SF şi PT 

8.34. Canalizare în comuna Izbiceni Consiliul Local 
Izbiceni 

2012 Realizat 
34,93% 

 

8.35. Reabilitare sistem alimentare cu 
apă sat Mierliceşti 

Consiliul Local 
Leleasca 

31.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

8.36.Canalizare sat Leleasca Consiliul Local 31.12.2012 Nerealizat  
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Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

Leleasca Trim. III 
8.37.Modernizare şi extindere reţea de 
alimentare cu apă în comuna Curtişoara 

Consiliul local 
Curtişoara 

Primăria Curtişoara 

Trim.I Realizat  

8.38. Alimentare cu apă în Comuna 
Studina , judeţul Olt (OG 7/2006) 

Consiliul Local 
Studina 

Anul 2012 Realizat 
99% 

 

8.39.Sistem centralizat de canalizare 
menajera in comuna Studina, judetul Olt 

 
Consiliul Local 

Studina 

 
Anul 2012 

În derulare Fază licitaţie 

8.40. Canalizare satul Vlăduleni şi zona 
Medinţi, satul Osica de Sus 

Administaţia 
fondului de mediu 
Consiliul Local al 
comunei Osica de 

Sus 
Primaria comunei 

Osica de Sus 

La alocarea 
fondurilor 

 
 

Nerealizat 
Trim. III 

 

8.41.Canalizare satele Tomeni şi Ostov MDTR 
Consiliul Local al 
comunei Osica de 

Sus 
Primaria comunei 

Osica de Sus 

La alocarea 
fondurilor 

Nerealizat 
Trim. III 

 

8.42. Continuarea lucrărilor de pietruire 
în cele 4 cartiere ale oraşului Corabia: 
Virtopu,                        
T.Vladimirescu,Celeiu si Silistoara 

Primăria Corabia 2012 În derulare Program în derulare conform finanţării 

8.43. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Bistriţa Nouă: str. Albinelor 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.44. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Bistriţa Nouă: str. Maior Monete 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.45. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Bistriţa Nouă: str. Flestenoaga 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.46. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Bistriţa Nouă: str. Cepari 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.47. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Bistriţa Nouă: str. Moruneşti 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.48. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Bistriţa Nouă: str.  Vasluiului 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.49. Reparaţii drumuri pietruite sat Primăria Piatra Olt Trim III  Realizat  
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

Bistriţa Nouă str. Nica Rădulescu 2012 100% 
8.50. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Bistriţa Nouă str. Pădurea Sarului 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.51. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Bistriţa Nouă: str. Ion Osadciuc 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.52. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Criva de Sus : str. Mariceşti 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.53. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Criva de Sus : Sarbeni 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.54. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Criva de Sus : str. Câmpului 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.55. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Criva de Sus str. Ing. Calinderu 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.56. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Piatra : str. Sportivilor 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.57. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Piatra : Grănicerilor 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.58. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Piatra : str. 1 Decembrie 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.59. Reparaţii drumuri pietruite sat 
Piatra : str. Aleea Viilor 

Primăria Piatra Olt Trim III  
2012 

Realizat 
100% 

 

8.60. Construcţie punţi pietonale în zona 
periurbană a oraşului Potcoava 

Consiliul Local 
Potcoava 

Primăria Potcoava 

30.06.2012 În derulare Lucrări întîrziate din lipsa fondurilor 

8.61. Asfaltare străzi Bircii 
 

Primăria Scorniceşti 03.2012 Realizat 
100% 

 

8.62. Asfaltare drumuri  Mărgineni Primăria Scorniceşti 09.2012 Nerealizat 
Trim. III 

Realizat SF 

8.63. Întreţinerea drumurilor şi străzilor 
pietruite 

Consiliul Local 
Brastavăţu 

 

2012 Realizat 
Trim III 
100% 

 

8.64. Întreţinere drumuri şi strazi 
pietruite 

Prmăria comunei 
Vergleasa 

31.12.2012 În curs de 
realizare 

 

8.65. Asfaltare stăzi Primăria comunei 
Vergleasa 

31.12.2012 -  

8.66. Îmbunătăţirea drumurilor de acces 
prin pietruire drumuri comunale 

Consiliul Local 
Făgeţelu 

01.06.2012 Realizat 
Trim. II 

 

8.67. Modernizare (amenajare) drumuri 
Redea, Redişoara şi Valea Soarelui 

Consiliul Local 
Redea 

2012 Nerealizat 
Trim. III 
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realizare 
obiectiv 
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8.68. Asfaltare străzi comuna Redea Consiliul Local 
Redea 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

8.69. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de drumurile agricole 
şi de exploatare în comuna Redea 
(Măsura 125) 

Consiliul Local 
Redea 

2012 În curs În faza de licitaţie  

8.70. Modernizare (pietruire) drumuri 
comunale, comuna Rotunda 

Consiliul Local 
Rotunda 

2012 Realizat 
90% 

 

8.71. Asfaltare drumuri comunale 
(PNDR- Măsura 322) 

Consiliul Local 
Rotunda 

2012 Realizat 
100% 

 

8.72. Asfaltare drumuri agricole 
extravilane (Măsura 125) 

Consiliul Local 
Rotunda 

2012 -  

8.73. Asfaltare străzi (Fălcuşeşti, 
Primăverii, Constantin Brâncoveanu) 

Consiliul Local 
Şopârliţa 

Primăria Şopârliţa 

2012 În curs de 
realizare 

 

8.74. Asfaltare sat Mănuleşti, comuna 
Sîmbureşti 

Primăria Sîmbureşti 31.12.2012 În curs de 
realizare 

 

8.75. Asfaltare sat Toneşti, comuna 
Sîmbureşti 

Primăria Sîmbureşti 31.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

8.76. Reabilitare drum Sîmbureşti-
Mănuleşti 

Primăria Sîmbureşti 31.12.2012 În curs de 
realizare 

 

8.77. Întreţinerea DC 123 Gîrcov-
Giuvărăşti 

Primăria Gîrcov Permanent Realizat  

8.78. Întreţinerea pe perioada iernii a DC 
123 şi a uliţelor din comuna Gîrcov 

Primăria Gîrcov Permanent Realizat  

8.79.Reparaţii poduri şi podeţe Primăria Gîrcov Permanent Nerealizat  
8.80. Întreţinerea uliţelor pietruite Primăria Gîrcov Permanent Realizat  
8.81.Întreţinerea drumurilor şi străzilor 
pietruite 

Primăria Stoeneşti 2012 Realizat 
Trim. II 

 

8.82. Întreţinerea drumurilor comunale pe 
timp de iarnă 

Primăria Stoeneşti 2012 Realizat 
Trim. I 

 

8.83. Asfaltare Albeşti Vale, Cornăţelu, 
Seaca 

Consiliul Local 
Poboru 

Primăria Poboru 

2012 -  

8.84. Asfaltare strada Luncii Consiliul Local 
Vulpeni 

31.12.2012 Realizat 
Trim. II 

80% 
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8.85. Asfaltare strada Stejarului Consiliul Local 
Vulpeni 

31.12.2012 Realizat 
Trim. II 

80% 

 

8.86. Asfaltare strada Plopilor Consiliul Local 
Vulpeni 

31.12.2012 Nerealizat 
Trim. II 

 

8.87.Asfaltare drum Gopsani-Dos-
Alimăneşti km 0+000-km 2+400 

Consiliul Local 
Vulpeni 

31.12.2012 Nerealizat 
Trim. II 

Realizat SF 

8.88. Asfaltare stradă principală sat 
Liiceni şi str. Principală, sat Grozăveşti 

Consiliul Local 
Drăghiceni 

Primăria Drăghiceni 

2012 Realizat 
Trim. III 

Realizat 900 m 

8.89. Pietruire/modernizare drumuri 
comunale satele Bărăşti de Vede 
(Vasieşti), Boroeşti, Bărăşti de Cepturi 
(Boboci) 

Consiliul Local 
Bărăşti 

31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

 

Construire punte pietonală peste râul 
Vedea 

Consiliul Local 
Icoana 

Mai 2012 Realizat 
90% 

 

8.90. Amenajare drumuri locale Consiliul Local 
Brîncoveni 

Decembrie 
2012 

În curs de 
realizare 

 

8.91. Modernizare  drumuri  locale 
 

Consiliul Local 
Grădinari 

2012 În derulare Realizat SF 

8.92. Modernizare  drumuri  de  
exploatare  agricolă 

Consiliul Local 
Grădinari 

2012 În derulare Realizat SF 

8.93. Modernizare drumuri de interes 
local in Comuna Schitu 

Consiliul Local 
Schitu 

2012 Realizat 
Trim II 

 

8.94..Asfaltare drumuri comunale şi 
săteşti satele Curtişoara şi Raiţiu 

Consiliul local 
Curtişoara 

Primăria Curtişoara 

Trim.II În curs de 
realizare 

 

8.95.Modernizare (amenajare) drumuri 
locale Studina, Studiniţa, comuna Studina, 
judeţul Olt 

Consiliul local 
Studina 

Anul 2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

8.96. Continuarea lucrarilor de pietruire a 
drumurilor din comuna Osica de Sus 

Primăria comunei 
Osica de Sus 

La nevoie, în 
funcţie de 
degradarea 
drumurilor 

- Nu a fost cazul în trimestrul III 

9. 
 
 
 
 

Continuarea programelor de 
construcţii de locuinţe sociale 
şi pentru tineri 
 
 

9.1  Construire locuinţe sociale strada 
Nicolae Bălcescu nr.22 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

9.2 Adăposturi de noapte 50 camere Consiliul Local 
Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 
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Primăria Slatina 
9.3 Modernizare imobil achiziţionat  de 
la S.C CONCIS S.A şi f inalizare 
locuinţe A.N.L din  str. Cireaşov 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 
 

2012 Realizat 
100% 

Lucrare finalizată 

9.4. Amenajare imobil din str, N. 
Balcescu 169 în locuinţe sociale 

Primăria Balş 2012-2013 În derulare Au fost amenajate 2 camere 

9.5. Locuinţe sociale bl. T7 Primăria Balş 2012-2013 În derulare Se lucrează la compartimentările interioare 
9.6. Locuinţe ANL bl. T6 Primăria Balş 2012-2013 În derulare Documentaţie transmisă la CNI- Fază licitaţie 

lucrări 
9.7. Locuinţe ANL bl. T8 Primăria Balş 2012-2013 În derulare Documentaţie transmisă la CNI- Fază licitaţie 

lucrări 
9.8. Constrirea a 40 de apartamente 
pentru tineri în regim ANL şi a 28 de 
unităţi locative de tip case unifamiliale 
pentru rromi 

Primăria Corabia 2013 Program 
în derulare 

 

9.9. Locuinţe ANL – 40 apartamente Primăria 
Drăgăneşti-Olt 

2012 Activitate 
stagnată 

 

9.10. Construirea a 10 apartamente şi 2 
garsoniere pentru tineri 

Primăria Stoeneşti 2012-2013 Nerealizat 
Trim. II 

Lipsă fonduri 

10. Continuarea programului de 
reabilitare termică 

10.1 Reabilitare termică a blocului situat 
în strada Sergent Major Dorobanţu 
Constantin, 1B16, sc. A,B,C,D 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

10.2 Reabilitare termică a blocului situat 
în strada Unirii, bloc FA12, sc. A,B,C 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

10.3 Reabilitare termică a blocului situat 
în strada Aleea Mărului, bloc ZA7G 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

10.4 Reabilitare termică a blocului situat 
în strada Libertăţii, bloc GA8A 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

10.5 Reabilitare termică a blocului situat 
în strada Libertăţii, bloc GA8C 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

10.6 Reabilitare termică a blocului situat 
în strada  Primăverii, bloc GA 15, sc. 
A,B,C 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

10.7 Reabilitare termică a blocului situat Consiliul Local 2012 Nerealizat  
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în strada  Primăverii, bloc GA 15, sc. 
A,B,C 

Slatina 
Primăria Slatina 

Trim. III 

10.8 Reabilitare termică a blocului situat 
în strada Drăgăneşti,bloc G1, sc . A 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

10.9 Reabilitare termică a blocului situat 
în strada Drăgăneşti,bloc G2, sc . A 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

10.10 Reabilitare termică a blocului 
situat în strada Drăgăneşti,bloc G3, sc . 
A 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

10.11 Reabilitare termică  imobil 
CONCIS 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
100% 

Lucrare finalizată 

10.12. Realizarea anvelopei termice 
pentru blocurile de locuinţă 

Primăria Scorniceşti 12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

11. Creşterea circulaţiei turistice 
interne şi a numărului de 
turişti străini din România 

11.1. Realizarea anchetei “Frecventarea 
structurilor de cazare turistică” 

DJS Olt Lunar Realizat 
75% 

Ancheta se efectuează lunar 

12. Contractarea integrală a 
fondurilor disponibile prin 
Programul operaţional 
regional şi a fondurilor 
disponibile prin programele 
de cooperare teritorială 
europeană 

12.1. Întocmirea şi derularea proiectelor 
în cadrul Programului  Operaţional 
Regional (POR 2007-2013) 

Consiliul Judeţean 
Olt 

Consiliile locale din 
judeţ 

Decembrie 
2013 

În 
implemen-

tare 

În cadrul Axei 2- Infrastructura regională şi 
locală de transport a continuat implementarea 
următoarelor proiecte: 
- “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 
643A, Balş-limită de judeţ Dolj, Judeţul Olt”. 
Stadiu: Finalizat 
- “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 
677, limită de judeţ Vâlcea-Piatra Olt, Judeţul 
Olt”-valoarea finanţării nerambursabile 
5.754.315,76 Euro. 
Stadiu: executat lucrări 100%,  
În cadrul Axei 3-Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul 3.3 – Îmbunătăţirea dotării 
cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă. 
 -Continuă implementarea proiectului regional 
care vizează dotarea bazelor judeţene pentru 
situaţii de urgenţă din judeţele Olt, Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Vîlcea şi a bazei regionale din 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia cu 
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realizare 
obiectiv 
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echipamente specifice activităţii de intervenţie 
în situaţii de urgenţă. 
Stadiu: achiziţie pentru baza operaţională 
judeţeană Olt: 3 autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă FRAP, 4 autospeciale 
pentru lucrul cu apă şi spumă, 1 autospecială 
pentru descarcerări grele, 1 centru de comandă 
şi control pentru baza operaţională regională 
(ISU REGIONAL). 
În cadrul Axei 3-Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul 3.4. Infrastructura sănătate: 
-Continuă implementarea proiectului 
“Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina”. 
Stadiu: execuţie lucrări modernizare 
ambulatoriu- finalizată, recepţie la terminarea 
lucrărilor. Dotări echipamente- procedura de 
achiziţie publică echipamente finalizată, 
încheiere de contracte achiziţie publică în luna 
decembrie 2011, recepţie echipamente şi 
predare către ambulatoriul SJU Slatina. 
Reluare procedura achiziţie publică pentru 
sistem litotritie. 
În cadrul Axei 3-Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 - 
Infrastructura servicii sociale: 
- Modernizare Centru de Recuperare Persoane 
cu Handicap Cezieni. 
Stadiu: finalizare lucrări execuţie, recepţie la 
terminarea lucrărilor. Achiziţie dotări şi 
echipamente – parţial finalizată, reluare 
procedura achiziţie echipamente 2 loturi 
(finalizată. 
- Modernizare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Slatina. 
Stadiu: finalizare lucrări execuţie, recepţie la 
terminarea lucrărilor. Achiziţie echipamente: 



 112

Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
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realizare 
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Observaţii 

finalizată; atribuire contracte achiziţie. 
- Reabilitare Centrul de îngrijire şi Asistenţă 
Şopîrliţa. 
Stadiu: execuţie lucrări 100%, recepţie la 
terminarea lucrărilor 29.03.2012. 
Achiziţie echipamente şi dotări parţial realizată. 
- Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt 
Valoarea finanţării nerambursabile – 600.000 
Euro. 
Beneficiar: Consiliul Judeţean Olt în parteneriat 
cu Consiliul Judeţean Prahova şi Consiliul 
Local Drăgăneşti-Olt. 
Stadiu: execuţie lucrări 20%; procedura de 
achiziţie dotări şi echipamente în desfăşurare. 
În cadrul Axei 3-Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4.- 
Infrastructura educaţională: 
- Reabilitarea şi dotarea Şcolii Speciale 
Ajutătoare Balş. 
Stadiu: finalizat. 
- Reabilitarea şi dotarea Şcolii Profesionale 
Speciale Balş. 
Stadiu: procedură achiziţie publică dirigenţie 
şantier, audit, publicitate, în desfăşurare. 
Încheiere contract execuţie lucrări, execuţie 
lucrări 40%. 
În cadrul Axei 4- Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local-  Domeniul 
major de intervenţie 4.1.- Dezvoltarea durabilă 
a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală 
- Bursă de creale în  oraşul Corabia. 
Stadiu: Atribuire contracte servicii, execuţie 
lucrări 50%. 

12.2.Împlementarea proiectelor în cadrul 
Programului Operaţional de Cooperare 
Transfrontalieră Ro-Bg 2007 – 2013 

Consiliul Judeţean 
Olt 

Parteneri din 
Bulgaria 

Decembrie 
2013 

În derulare 1.Proiectul “Îmbunătăţirea accesibilităţii în 
zona de graniţă Olt-Pleven prin modernizarea 
DJ 543 Corabia-Izbiceni, judeţul Olt şi a 
drumului III-3402 Pleven”, se află în etapa de 
pre-contractare. Valoarea proiectului 
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realizare 
obiectiv 

Observaţii 

7.388.104,57 Euro. Partener – Compania de 
Drumuri Naţionale din Bulgaria.  
Stadiu: semnare contracte  publicitate, 
proiectare faza P.T., DE, CS, servicii 
supraveghere lucrari, licitaţie, execuţie lucrări 
modernizare DJ543 – 40% 
2. “Reabilitarea drumului III-3004 Trastenik-
Orehovitza- drum III-137 şi modernizarea DJ 
544 Urzica- Ştefan Cel Mare, judeţul Olt”. A 
fost semnat contractul de finanţare, valoarea 
proiectului este de 7.995.995,66 Euro. 
Stadiu: semnare contracte publicitate, audit, 
diriginte şantier, licitaţie  proiectare, organizare 
procedura de achioziţie publică execuţie lucrări. 
3. Proiectul “Managementul situaţiilor de 
urgenţă provocate de evenimente hidro-meteo 
periculoase şi de calitate a mediului”, 
parteneriat cu municipalitatea Belene, Bulgaria. 
Valoarea proiectului fiind de 4.892.695,80 
Euro. 
Stadiu proiectului: implementare Sistem de 
Monitorizare şi Avertizare pentru 
Managementului situaţiilor de urgenţă în caz de 
dezastre provocate de fenomene hidrologice, 
meteorologice şi de poluare a mediului.  
4. A fost obţinută finanţarea pentru proiectul 
„Dezvoltarea unei identităţi socio-economice 
regionale distincte în regiunea transfrontalieră 
Olt-Pleven”. 
 Valoarea proiectului 1.300.000 Euro. 
Obiectivul general al proiectului: Crearea unei 
imagini pozitive a regiunii transfrontaliere Olt-
Pleven în scopul atragerii de resurse financiare 
şi umane (investiţii, forţa de muncă înalt 
calificată) şi reducerea decalajelor de 
dezvoltare regională faţă de nivelul regiunilor 
transfrontaliere dezvoltate de Uniunea 
Europeană. 
 Stadiul proiectului: Semnare Subsidy Contract 
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realizare 
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nr. 27850/11.04.2012 şi a Confinancing 
Contract nr. 27852/11.04.2012.  
Stadiu implementare: Act adiţional modificare 
partener din Bulgaria. 

12.3.Participarea ca partener  în cadrul 
Proiectului LIFE Nature 
LIFE07/NAT/RO/000681 Acţiuni de 
conservare transnaţionale a speciilor 
Phalacrocorax pygneus şi Aythya 
nyroca în siturile cheie din România şi 
Bulgaria 

APM Olt 
Asociaţia WWF 

Programul Dunăre 
Carpaţi România 

31.12.2012 Realizat 
Trim III 

- au fost evaluate efectele lucrărilor de 
reconstrucţie ecologică 
- se întocmeşte documentaţia pentru licitaţia 
publică a lucrării de construire a unei mici 
infrastructuri de vizitare 

12.4. Participarea ca partener  în cadrul 
proiectului Model de acţiune pentru 
asigurarea conservării naturii şi 
utilizării durabile a resurselor naturale  
în regiunea de graniţă de-a lungul 
Dunării , finanţat din Programul de 
Cooperare Transfrontalieră România-
Bulgaria (CBC)2007-2013 

APM Olt 
Societatea de 

Protecţie a Păsărilor 
din Bulgaria 

28.03.2012 Realizat 
100% 

-Proiectul a fost finalizat, s-a participat la 
întâlnirea de final în cadrul proiectului 
„Împreună pentru Dunăre” desfăşurată la 
Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

13. Continuarea implementării 
programelor finanţate din 
fonduri europene 

13.1. Întocmirea a cel puţin 3 propuneri 
de proiecte în vederea depunerii lor spre 
aprobare 

Primăria Balş 2012 Realizat 
100% 

Au fost depuse cereri de finanţare referitoare la: 
-Sistem integrat de alimentare cu apă/canalizare 
în cartierele Vârtina, Corbeni, Romana; 
-Instalare sisteme de încălzire care folosesc 
energie regenerabilă - panouri solare în oraşul 
Balş;  
- Sistem informatic Spital Orăşenesc Balş 

13.2.Întocmirea a 4 proiecte în vederea 
depunerii lor spre aprobare pentru 
accesare fonduri europene 

Consiliul local 
Curtişoara 

Primăria Curtişoara 

Trim.II Nerealizat  

14. Împlementarea şi susţinerea 
proiectelor de dezvoltare 
turistică în parteneriat cu 
administraţiile publice locale 

14.1. Ruta nordică a imperiului roman – 
cercetare şi studiu privind trecutul 
roman comun - este o oportunitate în 
contextul economic pentru dezvoltarea 
potenţialului de afaceri al regiunii 

Primăria Corabia 2013 - Proiect depus Program Operaţional de 
Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria 
2007-2013 

14.2. Organizarea de sărbători culturale 
transfrontaliere legate de ocupaţiile din 
cele două oraşe -  Râul şi Oamenii 

Primăria Corabia 2013 - Proiect depus Program Operaţional de 
Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria 
2007-2013 

14.3. Căi de comunicare culturală între 
România şi Bulgaria 

Primăria Corabia 2013 - Proiect depus Program Operaţional de 
Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria 
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2007-2013 
14.4. Construcţie bac pentru turism şi 
persoane între Corabia şi Baikal şi 
drumuri de legatură cu porturile, în 
oraşul Corabia, jud. Olt 

Primăria Corabia 2015 
 
 

- Proiect depus Program Operaţional de 
Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria 
2007-2013 

CAPITOLUL 17 – ENERGIE ŞI RESURSE MINERALE 
1. Creşterea securităţii 

energetice prin modernizarea 
sistemelor de transport şi 
distribuţie 

1.1. Modernizare staţie 110/20 kV 
Studina 
 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

31.05.2012 Realizat 
Trim. III 

100% 

PIF-Punere în funcţiune 

1.2. Modernizare şi securizare staţia 
110/20 KV Mamura.  

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

30.09.2012 Realizat 
Trim. III 

100% 

PIF-Punere în funcţiune 

1.3. Modernizare LEA 110 KV  DC 
Milcov – Curtişoara (st.1-47) şi Milcov - 
Slatina Nord 
- 8,8 km traseu (înlocuire conductor de 
prot. cu FO, schimbare izolaţie, vopsire 
stâlpi metalici) 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

23.07.2012 Realizat 
Trim. III 

100% 

PIF-Punere în funcţiune 

1.4. Modernizare LEA KV DC Milcov-
Coteana şi Milcov – CHE Ipoteşti – 17,2 
traseu (înlocuire conductor de prot. cu 
FO, schimbare izolaţie, vopsire stâlpi 
metalici) 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

30.06.2012 -  

1.5. Modernizare LEA 20kV Slatina 
Nord-Oporelu (Lungime LEA 20 kV-
42,2 km) 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

31.07.2012 -  

1.6. Înlocuire transformatoare MT/JT în 
RED din judeţul Olt în vederea reducerii 
pierderilor tehnice – Înlocuirea a 80 de 
transformatori 20/0,4 kV 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

30.06.2012 -  

1.7. Modernizare LEA jt şi branşamente 
Pavaloi, com Bărăşti – Lungime LEA 
0,4 kV=4,4 km; branşamente 250 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

22.06.2012 Realizat 
Trim.II 
100% 

PIF - Punere in functiune 

1.8. Modernizare LEA jt şi branşamente 
comuna Fălcoiu (PTA1) - Lungime LEA 
0,4 kV = 5,5 km, nr. branşamente=415 
buc, PTA*1 buc. 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

29. 06.2012 Realizat 
Trim.II 
100% 

PIF – Punere in functiune  

1.9. Modernizare LEA jt şi branşamente 
comuna Redea – Lungime LEA 0,4 kV 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

30.06.2012 -  
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= 14 km, nr. branşamente=480 buc, 
PTA=3 buc 
1.10. Modernizare LEA jt şi 
branşamente  PTCZ 4 Caracal – 
Lungime LEA jt = 4 km, nr. 
branşamente=300 buc, PTA = 1 buc 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

30.06.2012 -  

1.11. Modernizare LEA jt şi 
branşamente com. Radomireşti - 
Lungime LEA jt =10 km, nr. 
branşamente=410 buc, PTA = 1 buc 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

30.06.2012 -  

1.12. Modernizare LEA jt şi 
branşamente com. Îmbunătăţire nivel de 
tensiune comuna Deveselu - Lungime 
LEA jt =9 km, nr. branşamente=400 
buc, PTA = 2 buc 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

30.06.2012 -  

1.13. Modernizare LEA jt şi 
branşamente com. Îmbunătăţire nivel de 
tensiune comuna Gîrcov - Lungime LEA 
jt = 8 km, nr. branşamente=400 buc, 
PTA = 2 buc 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

31.07.2012 -  

1.14.Creşterea capacităţii de distribuţie 
şi îmbunătăţire nivel de tensiune reţea jt 
zona Bold, mun. Caracal – Lungime 
LEA jt=1 km, PTA anvelopă = 1 buc 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

30.06.2012 -  

1.15.Îmbunătăţire nivel tensiune reţea jt 
PTA IMTF Grădinari 
Lungime LEA jt= 4 km 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

31.05.2012 -  

1.16. Îmbunătăţire nivel tensiune reţea jt 
cartier Satu Nou, Slatina 
Lungime LEA mt = 0,5 km, PTA = 1 
buc 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

30.04.2012 -  

1.17. Îmbunătăţire nivel tensiune reţea jt 
PTA1 Bircii 
Lungime LEA jt=1,2 km 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

31.05.2012 -  

1.18  Modernizare PTA, reţea j.t. şi  
branşamente aferente PTA CAP 
Potlogeni şi PTA1 Potlogeni localitatea 
Tia Mare 

CEZ Distribuţie SA 
– SD Slatina 

20.03.2012 Realizat 
Trim. I 
100% 

PIF – Punere în funcţiune 

1.19  Modernizare PTA, reţea j.t. şi  CEZ Distribuţie SA 29.03.2012 Realizat PIF – Punere în funcţiune 
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branşamente aferente PTA1 Doanca şi 
PTA2 Doanca, localitatea Tia Mare 

– SD Slatina Trim. I 
100% 

2. Protecţia mediului şi 
valorificarea surselor de 
energie regenerabilă prin 
dezvoltarea cu precădere a 
proiectelor bazate pe 
biocombustibil, energie 
solară, eoliană 

2.1. Instalare sisteme de încălzire care 
folosesc energie regenerabilă- panouri 
solare în oraşul Balş 

Primăria Balş 2012 - Cerere de finanţare în evaluare 

2.2. Instalare sisteme de încălzire care 
folosesc energie regenerabilă- panouri 
solare în oraşul Corabia 

Primăria Corabia 2014 În curs  

2.3. Realizarea unei capacităţi de 
producere a energiei electrice prin 
valorificarea resursei de energie 
regenerabilă solară 

Primăria Şerbăneşti 
 

2015 Acţiuni în 
derulare 

Potrivit contractului de concesiune a fost 
achitată suma de 969 lei reprezentând impozitul 
pe teren şi suma de 24345 lei reprezentând 
redevenţa aferentă anului 2011. Proiectul se 
află în faza de obţinere a certificatului de 
urbanism 

2.4. Înlocuire sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 
care utilizează energie solară, 
geotermală şi eoliană la obiectivele 
Gradiniţa de copii şi Şcoala generală 
Brîncoveni 

Consiliul Local 
Brîncoveni 

Decembrie 
2012 

Realizat 
40% 

În derulare 

2.5.Utilizarea energiei neconvenţionale 
prin montarea unei centrale fotovoltaice 
cu putere instalată de 10MW 

SC Arinna 
Development SRL 

Consiliul Local 
Osica de Sus 

Primăria Osica de 
Sus 

2014 
 
 
 
 

-  

3. Promovarea proiectelor de 
investiţii în domeniul energiei 
regenerabile 

3.1. Organizarea de seminarii cu tema : 
“Prezentarea măsurilor din PNDR care 
au ca obiectiv producerea şi utilizarea 
energiei din surse regenerabile” 

CAJ Olt Martie 2012 Realizat 
100% 

100%Seminar: Prezentarea măsurilor PNDR, 
Eco-conditionalitate, Masuri de mediu – Traian, 
Gostavatu, Vladila, Falcoiu, Caracal, 
Corabia,Valeni, Izvoarele, Crampoia, 
Draganesti, Scornicesti, Gradinile, Bucinisu, 
Obarsia, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, 
Vadastrita,Teslui, Priseaca, Oporelu,Valea-
Mare, Strejesti, Gradinari, Slatina, Slatioara, 
Piatra-Olt, Bârza, Osica, Dobrun, 
Droblosloveni etc. 
 
50% In cadrul CAJ Olt se organizeaza in 
trimestrul- I- o intalnire la care participa 
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consilierii din teritoriu pentru o instruire cu 
referire la ,,Legea nr.214/2011 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea 
pajistilor precum si Normele metodologice de 
aplicare a acestei legi’’ si apoi in cursul lunii 
Martie, e prelucrata in teritoriu pe centre fara 
norme metodologice care inca nu au aparut. 

4. Creşterea ponderii producţiei 
de energie electrică, bazată 
pe un mix optim de energie 

4.1. Realizarea anchetei “Producerea de 
energie electrică şi termică, în anul 
2011” 

DJS Olt Trimestrul II Realizat 
100% 

 

CAPITOLUL 18 – PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJUR ĂTOR 
1. 
 

Creşterea calităţii vieţii şi a 
mediului în comunităţile 
umane 

1.1. Inspecţia obiectivelor a căror 
categorie de activitate se regăseşte în 
Anexa 1 a OUG nr. 152/2005 – privind 
prevenirea şi controlul integrat al 
poluării, aprobată prin Legea nr. 
84/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare 

GNM CJ Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

Au fost realizate 5 controale la obiective care 
intră sub incidenţa Directivei IPPC 

1.2. Inspecţia amplasamentelor care 
intră sub incidenţa Directivei SEVESO 
II cu privire la aplicarea măsurilor 
privind prevenirea accidentelor majore 
în care sunt implicate substanţe 
periculoase ( S.C. ALRO S.A., S.C. 
CRIMBO GAS S.R.L., S.C. BULROM 
GAS S.R.L.) 

CJ Olt al GNM 
APM Olt 

Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

S-au efectuat 2 controale la S.C. ADE GAS 
OIL COMPANY S.R.L. Caracal şi S. C. 
PIRELLI TYRES ROMANIA S.R.L. Slatina. 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicarea principiilor 
dezvoltării durabile în 
politicile sectoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Monitorizarea implementării 
măsurilor stabilite în PLAM-ul revizuit 
(2010) 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Olt 

Semestrial Realizat 
Trim. III 

În luna august a fost transmisă la ANPM 
situaţia implementării măsurilor stabilite în 
PLAM-ul revizuit (2010), pentru semestrul I 
2012. 

2.2. Monitorizarea implementării în „ 
Planul de măsuri prioritare pentru anul 
2012 – Capitolul 22 – Mediu” 

APM Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

S-a transmis lunar la ARPM Craiova stadiul de 
realizare a măsurilor din 
 Planul de măsuri prioritare pentru anul 2012 – 
Capitolul 22 – Mediu şi trimestrial la ANPM şi 
Prefectura Olt. 

2.3. Verificarea dosarelor de finanţare 
depuse la APM Olt, în cadrul 
Programului CASA VERDE  - sesiunea 
2012 

APM Olt De la 
anunţarea de 
către AFM a 
deschiderii 

- AFM nu a anunţat deschiderea sesiunii de 
finanţare pentru anul 2012 
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

 
 
 
 
 
 

 
 

sesiunii de 
finanţare 

2.4. Verificarea dosarelor de decontare 
depuse la APM Olt, în cadrul 
Programului CASA VERDE 

APM Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III  

Au fost depuse şi verificate 7 dosare de 
decontare în cadrul Programului CASA 
VERDE – sesiunea 2010 şi 43 dosare de 
decontare în cadrul Programului CASA 
VERDE – sesiunea 2011. 

2.5. Realizarea în colaborare cu ARPM 
Craiova a controlului conformării 
instalaţiilor/activităţilor IPPC pentru 
care au   fost emise autorizaţii integrate 
de mediu 

APM Olt 
GNM – CJ Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

S-au efectuat 2 controale la S.C. A.T. GRUP 
PROD IMPEX S.R.L. Scorniceşti şi S.C. 
T.M.K. ARTROM S.A. Slatina 

2.6. Constatarea neconformităţilor cu 
actele de autorizare emise, la sesizarea 
GNM – CJ OLT şi adoptarea măsurilor 
legale 

APM Olt Permanent Realizat 
Trim.III 

S-a emis o notificare pentru nerespectarea 
prevederilor actelor de reglementare emise de 
APM Olt. 

2.7.Completarea şi actualizarea  
Inventarului Seveso. 

APM Olt în 
colaborare cu 
GNM – CJ Olt 

ISUJ Olt 

lunar Realizat 
Trim. III 

S-a transmis lunar la ARPM Craiova şi ANPM 
inventarul actualizat al obiectivelor Seveso. 

2.8.Completarea  Chestionarul de 
raportare pentru anul 2011 la care se 
face referire în art.19 (4) al Directivei 
96/82/EC privind controlul pericolelor 
de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase( SEVESO II), 
împreună cu autorităţile competente care 
răspund la nivel judeţean cu 
implementarea Directivei Seveso II. 

APM Olt 
GNM – CJ Olt 

ISUJ Olt 
 

Anual pentru 
anul 

precedent 
 

Realizat  S-a completat Chestionarului pentru 2011, 
referire în art.19 (4) al Directivei 96/82/EC 
privind controlul pericolelor de accident major 
în care sunt implicate substanţe periculoase ( 
EVESO II) 

2.9.Verificarea a modului de conformare 
a activităţilor cu cerinţele legislative 
privind protecţia mediului la finalizarea 
investiţiilor finanţate prin fonduri 
FEADR 

APM Olt 
GNM – CJ Olt 

Permanent Realizat 
Trim.III 

Au fost efectuate 39 controale privind modul de 
conformare a activităţilor cu cerinţele 
legislative privind protecţia mediului la 
finalizarea investiţiilor finanţate prin fonduri 
FEADR. 

2.10. Inspecţia obiectivelor şi 
instalaţiilor din judeţul Olt care intră sub 
incidenţa Directivei Seveso 

GNM / CJ Olt 
APM Olt 
ISU Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

A fost efectuată o inspecţie 

3. 
 

Dezvoltarea durabilă, 
calitatea vieţii şi mediului 

3.1. Monitoringul calitativ şi cantitativ al 
apelor de suprafaţă şi subterane 

Sistemul de 
Gospodărire a 

Permanent Realizat 
100% 
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apelor Olt 
3.2. Avizarea şi autorizarea folosinţelor 
de apă 

S.G.A. Olt Permanent Realizat 
100% 

 

3.3. Evidenţe, contribuţii şi sinteze 
privind gospodărirea cantitativă şi 
calitativă a apelor 

S.G.A. Olt Permanent, 
conform 

termenelor 
din 

programul 
unitar 

Realizat 
100% 

 

3.4.Validarea, identificarea poluatorului 
şi cauzelor poluării, măsuri imediate 

S.G.A. Olt Permanent Realizat 
100% 

 

3.5.Actualizarea programului de 
prevenire şi combatere a poluării 
accidentale 

S.G.A. Olt 30.06.2012 Realizat 
100% 

În curs de elaborare 

3.6.Asigurarea fluxurilor informaţionale, 
monitorizare, asistenţă tehnică 

S.G.A. Olt Permanent Realizat 
100% 

 

3.7.Urmărirea acţiunilor de depoluare, 
intervenţie proprie pentru depoluare 

S.G.A. Olt Permanent Realizat 
100% 

Poluare pe rau Olteţ cu ţiţei produsă în 
30.05.2012 

3.8.Implementarea prevederilor legale 
referitoare la valorile limită pentru 
dioxidul de sulf, dioxidul de azotat şi 
oxizii de azot, pulberi în suspensie şi 
plumb din aerul înconjurător  (Directiva 
1999/30/CE, cu modificările şi 
completările ulterioare), în scopul 
evitării, prevenirii sau reducerii efectelor 
dăunătoare asupra sănătăţii umane şi 
mediului 

GNM-CJ Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

Au fost realizate 4 controale la societăţi care 
emit în atmosferă noxe cu conţinut de SO2, 
NOx, pulberi. 
S-a aplicat 1 sancţiune contravenţională  in 
valoare de 15 mii lei  

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Managementul deşeurilor şi 
salubrizarea localităţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.Verificarea condiţiilor de funcţionare 
pentru depozitele de deşeuri  menajere şi 
industriale aflate în operare. 

APM Olt Permanent Nerealizat 
Trim. III 

 

4.2.Urmărirea stadiului lucrărilor de 
închidere  pentru depozitele de deşeuri 
menajere şi industriale care au sistat 
activitatea. 

APM Olt Permanent Realizat 
Trim.III 

S-au efectuat două controale la depozitele 
menajere Drăgăneşti-Olt şi Scorniceşti 

4.3.Monitorizarea şi evaluarea Planului 
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 
avizat şi  aprobat în mai 2010 

APM Olt Anual Realizat A fost întocmit şi transmis la ARPM Craiova 
Raportul de Monitorizare al Planului Judeţean 
de Gestionare a Deşeurilor la nivelul judeţului 
Olt pentru anul 2011. 
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realizare 
obiectiv 

Observaţii 

 
 
 
 

 
 

4.4.Întocmirea bazelor de date privind 
gestionarea deşeurilor în judeţul Olt 
(uleiuri uzate, baterii şi acumulatori auto 
uzaţi, deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, vehicule scoase din uz, 
deşeuri de ambalaje, nămoluri de la 
staţiile de epurare orăşeneşti şi 
industriale). 

APM Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

- s-a întocmit baza de date privind gestionarea 
uleiurilor uzate pentru anul 2011. 
- s-a întocmit baza de date privind agenţii 
economici care colectează şi tratează deşeuri de 
baterii şi acumulatori. 
-  se lucrează la baza de date  privind vehiculele 
scoase din uz 

4.5. Introducerea şi validarea  datelor în  
aplicaţia MEDIUS   privind generarea şi 
gestionarea deşeurilor la nivelul 
judeţului 

APM Olt Anual -  

4.6.Verificarea respectării planului de 
eliminare a echipamentelor şi materialelor 
cu conţinut de PCB/PCT de la agenţii 
economici deţinători ai acestor 
echipamente 

APM Olt Semestrial Realizat 
Trim. III 

A fost întocmit stadiul realizării programului de 
eliminare a echipamentelor şi materialelor cu 
conţinut de PCB/PCT pentru semestrul I 2012 

4.7. Verificări la staţiile de epurare 
orăşeneşti şi industriale din judeţ privind 
cantităţile de nămoluri generate şi modul 
de gestionare al acestora 

APM Olt Anual Realizat 
Trim.III 

S-a efectuat un control la Staţia de epurare 
AQUA TRANS Balş 

4.8. Întocmirea, în colaborare cu APM 
Olt – Compartimentul Gestiune Deşeuri, 
a unei baze de date privind depozitele de 
deşeuri în exploatare din judeţul Olt 
(menajere şi industriale). 

GNM- CJ Olt 31.12.2012 Realizat  

4.9. Realizarea inspecţiilor planificate de 
mediu cuprinse în Planul anual de 
inspecţie, precum şi a controalelor 
comune cu Compartimentul Gestiune 
Deşeuri din cadrul APM Olt. 

GNM- CJ Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

Au fost realizate 96 inspectii planificate. 

4.10. Monitorizarea măsurilor aplicate în 
vederea reducerii cantităţii de deşeuri 
depozitate în depozitele urbane 
neconforme clasa b din judeţ care au ca 
termen de sistare a activităţii data de 
31.12.2017. 

GNM- CJ Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

Au fost realizate 3 inspecţii la depozitele 
urbane de deşeuri. 

4.11. 40 % din localităţile rurale din 
judeţul Olt vor înfiinţa şi menţine în 

GNM- CJ Olt 31.12.2012 În curs de 
Realizare  

Colectarea selectiva a deşeurilor în judeţul Olt 
se face la nivelul unui numar de 13 localitati 
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realizare 
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operare sisteme de colectare, transport şi 
eliminare a deşeurilor provenite de la 
populaţie conforme cu cerinţele legale în 
vigoare 

(prin sisteme realizate cu fonduri europene) 
după cum urmează:  
Oraşe: Scorniceşti, Potcoava, Corabia , Piatra-
Olt  
Comune: Tătuleşti, Optaşi, Coloneşti,  Barza, 
Izbiceni, Bobicesti, Slatioara, Pleşoiu, 
Şerbăneşti. 
A fost obţinut acordul de mediu nr. 
1/08.03.2010, revizuit în 25.01.2011 pentru 
proiectul “Sistem integrat de management al 
deşeurilor în judeţul Olt” 

4.12. 30 % din localităţile din judeţul Olt 
vor înfiinţa sisteme de colectare 
selectivă a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice (DEEE-uri), 
pentru realizarea unei rate medii de 
colectare selectivă la nivel naţional de 
cel puţin 4 kg/locuitor/an. 

GNM- CJ Olt 31.12.2012  
În curs de 
realizare 

Au fost realizate 8 controale în localităţile 
urbane din judeţul Olt.  

4.13. Implementare proiect apă/apă uzată 
şi – POS MEDIU 

Consiliul judeţean 
Olt 

C. L. municipale şi 
orăşeneşti din judeţ 

Decembrie 
2012 

În derulare Stadii fizice pe fiecare contract de lucrări:  
- Contractul de lucrări „Reabilitarea şi 
extinderea Staţiei de Epurare Slatina şi execuţia 
unui foraj la Staţia de Epurare Scorniceşti- 
95,29 %  
- Contractul de lucrări „Lucrări la sursele de 
apă, staţiile de tratare apă din Scorniceşti, 
Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava – 100 %  
- Contractul de lucrări „Staţii de Epurare 
Slatina în oraşele Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi 
Potcoava” – 71,03 % 
- Contractul de lucrări „Reabilitare şi Extindere 
Reţele de Apă şi Canalizare în Municipiul 
Slatina”- 52,67 %  
- Contractul de lucrări „Reabilitare şi extindere 
reţele de apă şi canal în Scorniceşti şi 
Potcoava” – 59,63 %  
- Contractul de lucrări „Reabilitare si Extindere 
Reţele de Apă şi Canalizare în oraşele Piatra-
Olt şi Draganeşti-Olt”-        100 %  
- Contractul de lucrări „Lucrări la sursele de 
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apă Slatina”- 100 % 
4.14. Implementare proiect Sistem 
management al deşeurilor la nivelul 
jud.Olt  -  POS MEDIU 

Consiliul Judetean 
Olt 

Asociatia OLT-
ECO 

2012-2013 În derulare Contractului de finanţare nr. 
132032/28.04.2011 încheiat între Ministerul 
Mediului şi Pădurilor şi Consiliul Judeţean Olt 
şi avizat de Asociaţia de Dezvoltare 
intercomunitară “Olt-Eco” 
Valoare totală proiect 130.544.001 Lei, fără 
TVA, din care: valoare eligibilă: 126.484.109 
lei, valoare eligibilă conform POS 118.287.938 
din care: 80% FC/FEDER: 94.630.350 lei, 18% 
Buget de Stat: 21.291.830 lei, 2% buget local : 
2.365.758 lei. 
Data finalizării proiectului 31.08.2015 
Indicatorii fizici ai proiectului: 
Depozit conform (construcţia primei celule) -1    
Depozite urbane neconforme închise şi 
reabilitate -6 
Staţii de sortare -1 
Staţii de transfer - 4 
Stadiu:   
Implementare (atribuire contract servicii 
verificatori proiecte, în  derulare procedura 
achiziţie asistenţă tehnică management şi 
constientizare publică, în derulare achiziţie 
supervizare contracte lucrări şi furnizare, audit) 
Contracte încheiate: 
Supervizarea contractelor de lucrări şi 
furnizare- contract semnat 19.01.2012; 
Verificarea proiectelor tehnice; 
Asistenţă tehnică pentru management şi 
conştientizare publică; 
Audit anual al proiectului; 
Asistenţă acordată de proiectant pe durata 
execuţiei lucrărilor; 
Furnizare bunuri UIP. 
Contracte de lucrări:  
CL1.”Construirea Centrului de Management 
Integrat al deşeurilor (CMDI) Bălteni”; 
Contractant: Procedura în derulare 
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CL2 „Construcţia staţiilor de transfer şi a 
punctelor de colectare a deşeurilor” 
Contractant: Procedura în derulare 
CL3. „ Închiderea depozitelor urbane existente” 
Contractant: Procedura în derulare 

4.15. Monitorizarea depozitelor de 
deşeuri industriale precum şi urmărirea 
colectării, stocării şi transportului 
deşeurilor provenite din construcţii şi 
demolări, astfel încât să se prevină 
abandonarea acestora pe domeniul 
public 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Supravegherea şi monitorizarea periodică a 
Haldei de deşeuri industriale Satu Nou, prin 
efectuarea patrulărilor auto atât pe timpul zilei 
cât şi a nopţii. – 12 acţiuni. 
Patrulare în cartierul Cireaşov, unde au fost 
înregistrate sesizări referitoqare la aruncarea pe 
terenul extravilan a noroiului provenit din 
activităţi de forare a fântânilor particulare – 5 
acţiuni.  

4.16. Aplicarea actelor normative 
inclusive, Hotărâri ale Consiliului Local 
privind activitatea de salubrizare a 
municipiului 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
 

Permanent Realizat 
Trim. III 

 

4.17. Amenajarea unui depozit ecologic de 
deşeuri şi a staţiei de transfer la nivelul 
Municipiului Caracal 

Primăria Caracal 2013 În curs Proiect derulat de ADI “ECO-OLT” 

 
5. 

Aplicarea legislaţiei de 
control în domeniul 
managementului deşeurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Efectuarea a 20 controale la instalaţiile 
de valorificare a deşeurilor de aluminiu 
prin topire- turnare 

CJ Olt-GNM 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

Au fost realizate 4 controale la societati care 
emit în atmosferă noxe cu conţinut de SO2, 
NOx, pulberi 

5.2. Efectuarea a 20 controale la operatorii 
economici care desfăşoară activităţi de 
colectare şi valorificare deşeuri şi resturi 
metalice 

CJ Olt-GNM 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

Au fost realizate 5 inspecţii  la operatorii 
economici care desfăşoară activităţi de 
colectare şi valorificare deşeuri şi resturi 
metalice. 

5.3. Efectuarea a 10 controale la operatorii 
economici din judeţul Olt care desfăşoară 
activităţi de colectare şi valorificare 
deşeuri şi resturi nemetalice 

CJ Olt-GNM 31.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

Nu s-au efectuat controale 

5.4. Efectuarea a 20 controale la operatorii 
economici care deţin, generează sau 
colectează ori valorifică uleiuri uzate. 

CJ Olt – GNM 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

S-au efectuat 7 controale la societăţi care 
generează, colectează sau valorifică uleiuri 
uzate 

5.5. Efectuarea a 20 controale la operatorii 
economici  care pun pe piaţă produse 
ambalate, privind modul de gestionare a 
deşeurilor de ambalaje şi de declarare a 

CJ Olt – GNM 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

Au fost efectuate 15 controale la societăţi 
comerciale care au obligaţii de plată la AFM 
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obligaţiilor de plată la Fondul pentru 
mediu 
5.6.  Efectuarea a 2 controale la operatorii 
eonomici din judeţul Olt care desfăşoară 
activităţi de dezmembrare vehicule scoase 
din uz. 

CJ Olt – GNM 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

S-au efectuat  2 controale 

5.7.Efectuarea de acţiuni comune cu 
reprezentanţi ai G.N.M – C.J. Olt 
privind starea de salubritate a 
localităţilor, a cursurilor de  apă  precum 
şi în ceea ce priveşte gestiunea 
deşeurilor la nivelul localităţii  

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
Direcţia Poliţia 

Locală 
în colaborare cu 
G.N.M-CJ Olt 

la solicitare Nerealizat 
Trim. III 

 

5.8.Efectuarea de acţiuni în vederea 
identificării mijloacelor de transport care 
tranzitează sau circulă pe raza 
municipiului Slatina, fără a deţine 
documente pentru transportul deşeurilor 
destinate reciclării  

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
Direcţia Poliţia 

Locală 

2012 -  

 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarea reţelelor de 
alimentare cu apă potabilă şi 
asigurarea canalizării şi 
epurării şi apelor uzate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Verificarea instalaţiilor de tratatre a 
apelor uzate menajere existente şi a 
celor noi, puse în funcţiune sau în curs 
de punere în funcţiune (în baza unor 
proiecte din fonduri europene sau alte 
fonduri) şi  verificarea respectării 
prevederilor legale referitoare la 
managementul nămolurilor provenite din 
staţiile de epurare a apelor menajere. 

GNM- CJ Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

S-a efectuat 8 inspecţii la instalaţii de tratatre a 
apelor uzate menajere (staţii de epurare). 

6.2. Reabilitare reţea de alimentare cu 
apă bulevardul A.I.Cuza 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Realizat 
100% 

Lucrare finalizată 

6.3. Alimentare cu apă strada Poet 
Florin Dumitrana 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.4 Alimentare cu apă strada 
Boiangiului 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.5 Alimentare cu apă strada Mănăstirea 
Clocociov 

Primăria 
Municipiului 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 
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Slatina 
6.6 Alimentare cu apă strada 
Meşteşugarilor 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.7 Alimentare cu apă strada Nicolae 
Buică 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.8 Alimentare cu apă strada Puţuri Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.9 Alimentare cu apă strada Milcov Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.10 Alimentare cu apă strada  
Armaşului 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.11. Alimentare cu apă strada  Malul 
Livezi 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.12 Alimentare  cu apă strada 
Milcovului (dnpre CET) 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.14 Alimentare cu apă strada  Dimitrie 
Caracostea 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.15 Alimentare cu apă strada Cuza 
Vodă în spate la G1 şi  G2 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.16 Alimentare cu apă strada Recea de 
la nr. 26 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.17 Reabilitare reţea canalizare pluvială 
zona cartier Tunari 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.18 Reţea canalizare strada Ştrandului Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim.III 

Fază SF 

6.19.Reabilitarea şi extinderea reţelei de 
apă -canal în municipiul Slatina, prin 

Consiliul Local 
Slatina 

până în 2013 Realizat 
Trim.III 
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Programul  Operaţional Sectorial de 
Mediu în cadrul proiectului "Extinderea 
şi Reabilitarea sistemelor de apă şi apă 
uzată în judeţul Olt" 

Primăria Slatina 
Compania de Apă 

Olt 

6.20.Reabilitarea şi extinderea reţelei de 
apă -canal în municipiul Slatina, prin 
Programul  Operaţional Sectorial de 
Mediu în cadrul proiectului "Extinderea 
şi Reabilitarea sistemelor de apă şi apă 
uzată în judeţul Olt" 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 
Compania de Apă 

Olt 

până în 2013 Realizat 
Trim.III 

 

6.21 Reabilitarea şi modernizarea  staţiei 
de epurare a apelor uzate prin Programul  
Operaţional Sectorial de Mediu în cadrul 
proiectului "Extinderea şi Reabilitarea 
sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul 
Olt" 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 
Compania de Apă 

Olt 

până în 2013 Realizat 
Trim.III 

Lucrare finalizată 

6.22. Realizare  reţele de canalizare în 
municipiul Caracal 

Primăria Caracal 2013 Realizat 
Trim. III 

550ml  strada Aprodu Purice 

6.23. Sistem integrat de alimentare cu apă/ 
canalizare şi energie electrică pe strada 
Luncii 

Primăria Balş 2012-2013 Fază 
proiectare 

 

6.24. Sistem integrat de alimentare cu 
apă/canalizare şi energie electrică pe strada 
1 Decembrie 

Primăria Balş 2012-2013 Fază 
proiectare 

SF 

6.25. Extindere retele apa/ canalizare pe 
str. Mainesti 

Primăria Balş 2012-2013 Fază 
proiectare 

SF 

6.26. Sistem integrat de alimentare cu 
apă/canalizare în cartierele Vârtina- 
Corbeni-Româna 

Primăria Balş 2012-2013 - Cerere de finanţare în evaluare la Ministerul 
Mediului 

6.27. Extindere reţele apă şi canalizare pe 
str. N. Bălcescu, zona Gengea-SMR 

Primăria Balş 2012 Realizat 
90% 

 

6.28. Extindere reţele canalizare pe str. 
N.Titulescu 

Primăria Balş 2012-2013 Realizat 
80% 

 

6.29. Extindere reţele canalizare pe str. 
Popa Şapcă 

Primăria Balş 2012-2013 În derulare  

6.30. Extindere reţele canalizare pe str. 
Mărăşeşti, Bradului 

Primăria Balş Octombrie 
2012 

Fază 
proiectare 

SF 

6.31. Execuţia lucrărilor conform  
proiectului aprobat pe Ordonanţa 7/2006 

Primăria Corabia 2014 În curs de 
implemen-
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privind  “Alimentarea cu apă şi reţea de 
canalizare în localităţile periurbane 
oraşului Corabia : Vîrtopu,  
T.Vladimirescu, Celeiu şi Siliştoara 

tare 

6.32. Extindere canalizare pe drumurile 
laterale 

Primăria Potcoava 2011-2012 În derulare  

7. Calitatea aerului, 
radioactivitatea şi zgomotul 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Supravegherea calităţii aerului prin 
aplicarea fluxului de informare privind 
datele obţinute de la staţia automată de 
monitorizare a calităţii aerului 

APM Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Staţia automată de monitorizare a calităţii 
aerului a efectuat  determinări automate pentru 
indicatorii dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot( 
NO, NOX, NO2), monoxid de carbon(CO), 
ozon (O3), pulberi prin metoda nefelometrică  
(PM10), valori orare a căror validare a dus la  
obţinerea unor indicatori de calitate a aerului 
din municipiul Slatina. 
 

7.2. Prelevarea şi analizarea probelor de 
aer (emisii ) la operatorii economici 

APM Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Prin laboratorul APM Olt s-au  efectuat 
determinări la emisii şi pulberi totale în coş,  
determinări automate la indicatorul carbon 
organic total (TOC) la agenţi economici din 
judeţul Olt. Au fost efectuate prelevări şi 
analize la probele de pulberi sedimentabile. 

7.3. Determinări ale nivelului de zgomot 
pentru traficul rutier şi zonele industriale 
din judeţ 

APM Olt Permanent Realizat 
Trim.III 

S-au efectuat determinări sonometrice privind 
zgomotul stradal pe principalele artere de 
circulaţie din Slatina, Balş, în zone industriale, 
la limita zonelor funcţionale (pieţe, şcoli) sau la 
solicitarea agentului economic.   

7.4. Urmărirea măsurătorilor automate 
de la staţia de radioactivitate şi 
transmiterea rapoartelor periodice 
privind funcţionarea staţiei. 

APM Olt Permanent Realizat 
Trim.III 

Staţia de radioactivitate funcţionează în regim 
automat, datele achiziţionate sunt raportate on-
line prin satelit şi, ca rezervă, prin conexiune 
GPRS sau GSM la centrul de coordonare a 
reţelei. 

7.5. Evaluarea emisiilor totale anuale de 
compuşi organici volatili în atmosferă la 
staţiile de distribuţie a benzinei; 
inventarul anual al instalaţiilor existente 
(depozite, staţii PECO, containere 
mobile). 

APM Olt Anual -  

7.6. Monitorizarea în ceea ce priveşte 
inspecţia tehnică periodică a instalaţiilor 

APM Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

S-au transmis adrese la operatorii economici 
(staţii PECO, containere mobile) în vederea 
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şi dispozitivelor utilizate în scopul 
limitării emisiilor de COV; actualizarea 
Certificatelor de Inspecţie Tehnică COV 
(anual pentru containere mobile şi la 2 
ani pentru staţii PECO); 

reinspectării sistemelor de reţinere şi captare a 
emisiilor de COV şi obţinerii unui nou 
Certificat de Inspecţie Tehnică în Exploatare 
COV; s-au primit CIT COV in Exploatare de la 
instalaţiile care le aveau expirate. 

7.7. Verificarea îndeplinirii conformităţii 
pentru activităţile/instalaţiile care 
folosesc solvenţi organici cu conţinut de 
compuşi organici volatili, conform 
prevederilor Directivei 1999/13/CE, prin 
elaborarea unui Plan de reducere, Plan 
de gestionare al solvenţilor organici. 

APM Olt Anual - S-au trimis chestionarele privind cantităţile de 
solvenţi (utilizate în 2011) la operatorii 
economici din judeţ, în vederea completării 
acestora. 
Datele transmise de operatori au fost încărcate 
în baza de date on-line. 

7.8. Completarea Registrului Poluanţilor 
Emişi şi Transferaţi, pentru poluanţi 
proveniţi din anumite activităţi 
industriale care depăşesc valorile de 
prag (E-PRTR). 

APM Olt Anual Realizat S-au primit chestionarele completate de la 
operatorii economici din jud. Olt care se înscriu 
în Registrul PRTR, au fost verificate de APM 
Olt şi apoi încărcate în baza de date de către 
operatorii economici. S-a efectuat validarea 
primară de către APM Olt. 
Chestionarele au fost scanate şi transmise la 
ARPM Craiova şi ANPM 

7.9.Realizarea inspecţiilor la obiectivele 
planificate, cu privire la  respectarea  
obligaţiilor prevăzute de lege de către 
titularii activităţilor care constituie surse 
fixe importante de emisii de poluanţi 
atmosferici. 

GNM- CJ Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

S-au efectuat 21  inspecţii la obiective 
planificate care sunt surse de poluare 
atmosferică. 

7.10.Realizarea de inspecţii 
neplanificate la obiectivele controlate  
sau obiective noi, în cazul  constatării 
faptelor ce conduc la degradarea 
factorului de mediu aer, inclusiv la 
emiterea, revizuirea, suspendarea sau 
anularea actelor de reglementare. 

GNM- CJ Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim.III 

S-au efectuat 5 inspectii neplanificate ca 
urmare a unui incident, 2 inspecţii de 
verificarea actelor de reglementare, 2 inspecţii 
prin care s-a propus APM Olt emitere de 
notificări. 

7.11.Realizarea inspecţiilor la 
obiectivele  planificate ce desfăşoara  
activităţi industriale cu emisii de COV, 
cu privire la  respectarea obligaţiilor 
prevăzute de  HG 699/2003 cu 
modificările şi completarile ulterioare. 

GNM- CJ Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

Au fost efectuate 2 inspectii  
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7.12.Realizarea de inspecţii la 
obiectivele planificate ce desfăşoara 
activităţi generatoare de disconfort 
fonic. 

GNM- CJ Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

S-au efectuat 11 inspecţii la obiective 
planificate. 

7.13 Organizarea de acţiuni în 
colaborare cu Agenţia de Protecţie a 
Mediului pentru determinarea nivelului 
de zgomot în unităţile de alimentaţie 
publică 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
Direcţia Poliţia 

Locală 
Participarea printr-
un reprezentant în 

comisia pentru 
analiza şi evaluare 

la solicitare - Nu a fost cazul 

8. Operaţionalizarea Sistemului 
de monitorizare a calităţii 
aerului şi a Sistemului 
naţional de monitorizare a 
radioactivităţii 

8.1.Participarea la elaborarea 
Planurilor/Programelor de gestionare a 
calităţii aerului înconjurător în cazul 
apariţiei unor episoade de poluare în 
care concentraţiile unuia sau mai multor 
poluanţi în aerul înconjurător depăşesc 
pragurile de informare şi de alertă/ 
pragurile de intervenţie. 

Comisariatul 
Judeţean Olt al 

Gărzii Naţionale de 
Mediu 

Permanent Realizat 
Trim. III 

1 participare 

9. Ameliorarea mediului urban 
- menţinerea şi dezvoltarea 
spaţiilor verzi în vederea 
atingerii mediei europene de 
spaţiu verde pe cap de 
locuitor; 
- Crearea cadrului legal 
privind stimularea construirii 
de piste de biciclete în 
localităţile cu populaţie de 
peste 20000 de locuitori 

9.1. Realizarea a 6 controale privind 
administrarea spaţiilor verzi din 
municipiile şi oraşele judeţului Olt 

Comisariatul 
Judeţean Olt al 

Gărzii Naţionale de 
Mediu 

31.12.2012 În curs de 
realizare 

Trim. II- A fost efectuata 1 inspectie pentru 
solutionarea unei petitii. 
Trim.III - Nu s-au efectuat controale 

9.2. Înfiinţare spaţii verzi în municipiul 
Slatina, judeţul Olt 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

 

9.3. Proiectare piste biciclişti 
(lucrare în continuare din 2011) 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Realizat 
100% 

A fost realizat Proiectul Tehnic 

9.4. Finalizarea proiectului 
“Modernizare Parc Central 

Primăria Balş 2012 Realizat 
Trim. III 
100% 

 

9.5. Înfiinţarea Parc Balta Gării Primăria Balş 2012-2013 În derulare  
9.6. Amenajare şi extindere Parc 
Orăşenesc Corabia 

Consiliul Local 
Corabia 

2013 Nerealizat 
Trim. III 

Proiect depus spre finanţare 

9.7. Înfiinţare Parc Faleză C. L.Corabia 2013 Nerealizat 
Trim. III 

Proiect depus spre finanţare 
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9.8. Extinderea suprafeţelor de spaţii 
verzi ale oraşului Corabia 

Primăria Corabia Permanent În 
aşteptare 
finanţare 

 

9.9. Reabilitare spaţii verzi în centrul 
urban Scorniceşti 

Primăria Scorniceşti 30.06.2012 Realizat 
60% 

 

9.10. Reabilitare spaţii verzi Primăria Verguleasa Permanent În curs de 
realizare 

 

10. Alimentaţie sănătoasă 
- întărirea controlului în 
domeniul utilizării şi 
trasabilităţii organismelor 
modificate genetic şi a 
pesticidelor 

10.1. Realizarea a 2 controale la 
operatorii din judeţul Olt care introduc 
deliberat în mediu organisme modificate 
genetic. 

Comisariatul 
Judeţean Olt al 

Gărzii Naţionale de 
Mediu 

31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

A fost realizata 1 inspectie. 

11. Limitarea efectelor negative 
ale substanţelor chimice 
periculoase 
- implementarea 
Regulamentului european 
privind înregistrarea, 
evaluarea şi autorizarea 
substanţelor chimice 
periculoase (REACH) 

11.1. Inventarul operatorilor economici 
care efectuează import/export, utilizează 
produse chimice conform cerinţelor în 
vigoare pentru: 
- substanţe restricţionate 
- substanţe care depreciază stratul de 
ozon 
- materiale care conţin azbest 
- produşi organici persistenţi 
- mercur 
- metale grele şi compuşii acestora, e.t.c. 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Olt 

Anual - S-au întocmit inventarele operatorilor 
economici care efectuează import/export, 
utilizează      produse chimice conform 
cerinţelor în vigoare pentru: substanţe 
restricţionate; substanţe care depreciază stratul 
de ozon; materiale care conţin azbest; produşi 
organici persistenţi; mercur; metale grele şi 
compuşii acestora. 

11.2. Aprobarea transportului de deşeuri 
periculoase pe teritoriul judeţului Olt 
pentru tratare şi valorificare 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost aprobate 16 transporturi de deşeuri 
periculoase pe teritoriul judeţului Olt solicitate 
de diverşi agenţi economici generatori de astfel 
de deşeuri. 

11.3 Realizarea a 8 controale la 
operatorii economici din judeţul Olt care 
utilizează în procesul de producţie 
substanţe periculoase privind 
înregistrarea şi gestionarea acestor 
produse.(ALRO primar, ALRO 
secundar, Electrocarbon, Pop Industry, 
TMK ARTROM, Prysmian) 

Comisariatul 
Judeţean Olt al 

Gărzii Naţionale de 
Mediu 

31.12.2012 În curs de 
realizare 

Au fost realizate 3 controale la operatorii 
economici din judeţul Olt care utilizează în 
procesul de producţie substanţe periculoase  

12. Reducerea progresivă a 
emisiilor de gaze cu efect de 
seră conform angajamentelor 

12.1. Monitorizarea şi raportarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
operatorii care deţin Autorizaţie GES,  

APM Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim III 

S-au întocmit rapoartele privind monitorizarea 
şi raportarea emisiilor de GES; S-a întocmit 
inventarul privind operatorii economici care 
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asumate în perioada de raportare 2008-2012; intră sub schema de comercializare a 
certificatelor de emisii de GES pentru perioada 
2013-2020. 

12.2.Colectarea datelor necesare 
constituirii Inventarului National al 
Emisiilor de Gaze cu Efect de 
Sera(INEGES) rezultate din  surse de 
emisii de gaze cu efect de seră, altele 
decât CO2 – (HFC, PFC, SF6, CH4, 
N2O ); 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Olt 

Anual În curs de 
realizare 

În luna septembrie s-a demarat procedura 
privind colectarea datelor necesare constituirii 
Inventarului National al Emisiilor de Gaze cu 
Efect de Sera (INEGES); S-au trimis la 
operatorii economici din judeţ chestionare în 
vederea completării cu date aferente perioadei 
1989 -2011 pentru: 

- consumul de calcar şi dolomită 
- consumul de HFC; PFC; SF6 

producţia de fontă şi oţel 
12.3. Realizarea a 8 controale la 
operatorii economici care deţin 
autorizaţii pentru emisii gaze cu efect de 
seră pentru verificarea încadrării în 
plafoanele de emisie alocate (S.C. 
ALRO S.A Sediul Principal, S.C. ALRO 
S.A- Sediul secundar., S.C. 
ELECTROCARBON S.A, S.C. TMK 
ARTROM SA, SC SMR SA, SC IGO 
SA Caracal, SC ZAHAR SA, SC 
PIRELLI  TYRES SRL). 

Comisariatul 
Judeţean Olt al 

Gărzii Naţionale de 
Mediu 

31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

S-a efectuat o inspecţie 

13. 
 
 
 
 
 
 
 

Biodiversitatea şi ariile 
protejate 
 
 

13.1. Acţiuni de conştientizare a 
publicului cu privire la declararea unor 
noi situri Natura 2000. 

APM Olt 
 

31.12.2012 -  

13.2. Verificarea respectării legislaţiei 
de mediu de către custozii sau 
administratorii Ariilor Naturale Protejate 

APM Olt 
 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost efectuate 6 controale privind realizarea 
Planurilor de Management în următoarele arii 
protejate din jud. Olt: Pădurea Reşca, Pădurea 
Sarului, Braniştea Catârilor, Iris Malu Roşu, 
Lacul Izbiceni, Lacul Strejeşti. 

13.3. Realizarea inspecţiilor şi 
controalelor de mediu planificate 
cuprinse în Planul anual de inspecţie al 
comisariatului şi Planul de controale 
comun încheiat cu Compartimentul 
Biodiversitate din cadrul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Olt. 

GNM- CJ Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

S-au realizat 96 inspecţii planificate cuprinse în 
Planul anual de inspecţie al comisariatului, din 
care 9 inspecţii de biodiversitate în comun cu 
APM Olt. 
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13.4.Implementarea sistemelor adecvate 
de managemet pentru protecţia naturii – 
DI Dezvoltarea infrastructurii şi a 
planurilor de management pentru 
protejarea biodiversităţii şi a reţelei 
Natura 2000 – Proiect Conservarea 
biodiversităţii în judeţul Olt 

CJ Olt 
CL din Judeţ 

2013 În derulare Obiectiv: Asigurarea stării favorabile de 
conservare a biodiversităţii pentru 7 arii 
naturale protejate din judeţul Olt: 
ROSC/0011 Braniştea Catârilor; ROSC/0140 
Pădurea Călugărească; ROSC/0177 Pădurea 
Topana, ROSC/0225 Seaca- Optăşani; 
ROSC/0183 Pădurea Vlădila; ROSC/0168 
pădurea Sarului, ROSC/0174 Pădurea 
Studiniţa. 
Contract de finanţare nr. 129489/08.06.2012 
Valoare(Lei la data semnării): 3.395.292 lei 
(din care valoare eligibilă 2.928.461 lei- 
2.342.769 lei finanţare nerambursabilă din 
FEDR şi 585.692 lei de la bugetul de stat; 
valoare, alta decât cea eligibilă este de 466.831 
lei şi reprezintă valoarea TVA aferentă valorii 
eligibile a Proiectului). Perioada Contractului 
de finanţare (dată semnare/dată finalizare): de 
la 08.06.2012 până la 07.12.2014. 
Stadiu: demarare achiziţii publice pentru 
atribuirea contractelor de servicii, furnizare şi 
lucrări 

13.5. Protecţia şi conservarea diversităţii 
biologice terestre şi acvatice pe valea 
Oltului şi Olteţului  inferior şi a 
resurselor naturale din pădurea Bercica, 
comuna Osica de Sus 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Olt 
Comuna Osica de 

Sus 

Permanent 
 

Realizat 
Trim. III 

 

14. Susţinerea proiectelor de 
modernizare a grădinilor 
zoologice pentru îndeplinirea 
standardelor de mediu; 

14.1 Reabilitare Grădina Zoologică 
Slatina 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Realizat PT 

14.2. Realizarea a 2 controale la Grădina 
Zoologică Slatina pentru verificarea 
respectării condiţiilor impuse în actul de 
reglementare al proiectului de 
modernizare a obiectivului. 

Comisariatul 
Judeţean Olt al 

Gărzii Naţionale de 
Mediu 

31.12.2012 -  

15. Utilizarea eficientă a 
resurselor naturale şi 
minerale 
- creşterea gradului de 

15.1. Organizarea de campanii de 
colectare a aparatelor electrice şi 
electronice uzate de la populaţie 

Primăria Corabia Lunar În derulare  

15.2.Verificarea respectării obligaţiilor GNM- CJ Olt 31.12.2012 Realizat S-au verificat 68 agenţi economici care 
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valorificare a deşeurilor de 
toate tipurile şi stimularea 
pieţei produselor secundare 
rezultate 

producătorilor şi deţinătorilor de deşeuri 
cât şi ale autorităţilor administraţiilor 
publice locale ca începând cu anul 2012 
să asigure colectarea separată pentru cel 
puţin următoarele tipuri de deşeuri: 
hârtie, metal, plastic şi sticlă, pentru 
asigurarea unui grad înalt de 
valorificare. 

Trim. III generează aceste deşeuri 

16. Utilizarea eficientă a 
resurselor naturale şi 
minerale 
- reabilitarea siturilor 
contaminate din zonele 
industriale 

16.1. Realizarea inspecţiilor la 
obiectivele planificate (30 puncte de 
lucru aparţinând OMV PETROM SA)  
cu situri contaminate identificate şi în 
cazurile de Anexa P, urmare 
Notificărilor preliminare transmise de 
SC OMV PETROM SA  în temeiul 
prevederilor art.7.1 din Anexa P – 
Angajament privind despăgubirile de 
mediu la Contractul de privatizare nr. 
5/2004 

GNM- CJ Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

S-au efectuat 21 inspectii la OMV Petrom SA, 
din care 18 inspectii planificate şi 3 inspectii 
neplanificate ca urmare a unor incidente. 
A fost aplicată 1 amendă în valoare de 30.000 
lei 

17. Promovarea educaţiei 
ecologice a populaţiei 
 

17.1. Încheierea de protocoale de 
colaborare cu instituţiile de învăţământ 
din judeţ privind educaţia ecologică a 
elevilor 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

S-au încheiat patru parteneriate educaţionale: 
- două cu I.Ş.J. Olt şi Grădiniţa cu Program 
Normal Fălcoeni, Potcoava, jud. Olt 
- două cu I.Ş.J. Olt şi Grădiniţa cu Program 
Prelungit nr.2 Slatina 

17.2. Organizarea de activităţi în 
domeniul protecţiei mediului împreună 
cu ONG-uri, instituţii de învăţământ, 
e.t.c. 

APM Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

- s-au organizat şi desfăşurat activităţi de 
educaţie ecologică a elevilor, cu ocazia Zilei 
Interna ţionale pentru Protecţia Stratului de 
Ozon – 16 Septembrie; Săptămânii 
Mobilit ăţii Europene 16 – 22 septembrie 
2012; Zilei Mondiale a Curăţeniei – 23 
septembrie 2012 
- în data de 26.09.2012 s-a desfăşurat la C.N.V. 
„Nicolae Titulescu” Slatina  „Ora de Ecologie” 
- activitate de educaţie ecologică din cadrul 
proiectului  „Eco - Atitudine: Responsabilitate, 
Informare, Acţiune” –ediţia 2012, etapa a doua. 

17.3. Promovarea educaţiei ecologice a 
elevilor, organizarea de campanii de 
conştientizare cu ajutorul Inspectoratului 

Comisariatul 
Judeţean Olt al 

Garzii Naţionale de 

31.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

Nu au fost organizate actiuni de promovare a 
educaţiei ecologice în trimestrul III 2012.  
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

Şcolar Judeţean, Corpul Voluntarilor de 
Mediu, Asociaţiilor neguvernamentale 

Mediu 

18. 
 
 
 
 

Creşterea gradului de 
transparenţă a instituţiilor de 
mediu în relaţia cu cetăţenii 
 

18.1. Asigurarea accesului publicului la 
informaţiile de interes public şi de 
mediu prin respectarea prevederilor 
legislaţiei în vigoare privind accesul 
publicului la informaţii 

APM Olt 
CJ-GNM Olt 

Permanent 
31.12.2012 

Realizat 
Trim. III 

S-au înregistrat  şi soluţionat o  cerere de 
furnizare a informaţiei privind mediul. 

18.2. Mediatizarea în presa locală şi 
regională, scrisă, audio şi video, a 
informaţiilor de interes public şi de 
mediu prin comunicate de presa, 
interviuri , buletine şi materiale 
informative 

APM Olt 
CJ-GNM Olt 

Permanent 
31.12.2012 

Realizat 
Trim.III 

S-au acordat 4 interviuri postului de televiziune 
OLT TV Slatina, 3 interviuri postului de 
televiziune PRIMA TV Slatina, 5 comunicate 
presă. 
 

18.3. Soluţionarea sesizărilor din partea 
cetăţenilor în conformitate cu 
prevederile OG nr. 27 / 2002. 

APM Olt 
CJ-GNM Olt 

Permanent 
31.12.2012 

Realizat 
Trim. III 

S-au primit şi înregistrat 13 sesizări dintre care 
10 au fost redirecţionate, 1 clasată şi 2 
rezolvate. 

18.4. Desfăşurarea acţiunilor tematice în 
domeniul protecţiei mediului 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
Direcţia Poliţia 

Locală 

 
Anual 

Realizat  Acţiune LET`S DO IT ROMANIA – Curăţenie 
în toată ţara. 

18.5. Soluţionarea sesizărilor din partea 
cetăţenilor în conformitate cu 
prevederile O.G. nr. 27/2002 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
Direcţia Poliţia 

Locală 

Permanent Realizat 
Trim. III 

 

18.6. Actualizarea paginii web a APM 
Olt 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

A fost actualizată pagina web a APM Olt. 

19. Amenajarea bazinelor 
hidrografice în scopul 
diminuării efectelor 
inundaţiilor  

19.1.Regularizarea râului Olteţ, în zona 
oraşului Balş, jud. Olt  - OM nr. 
362/10.04.2006 ; HG 446/2007 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

2013 - Se obţin avize şi acorduri 

19.2.Regularizarea râului Olteţ în loc. 
Iancu Jianu, jud. Olt – OM nr. 472 / 
22.04.2008 ; 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

2013 Realizat 
92% 

 

19.3.Realizarii investiţiei Regularizare 
pârâu Cungra pe sectorul Dobroteasa-
Sîmbureşti, jud. Olt (OM nr. 
729/19.06.2008) 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de 
alocarea 

fondurilor de 
către 

-  
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

ordonatorul 
principal 

19.4.Realizarii investiţiei Regularizare 
pârâu Milcov în localitatea Milcov, jud. 
Olt – avizat ANAR 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de 
alocarea 

fondurilor de 
către 

ordonatorul 
principal 

- S-au obţinut avize şi acorduri 

19.5.Realizarii investiţiei Îndiguire mal 
drept râul Olteţ la Fălcoiu, jud. Olt – 
avizat ANAR 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de 
alocarea 

fondurilor de 
către 

ordonatorul 
principal 

-  

19.6.Realizarii investiţiei Regularizare 
pârâu Oltişor în com. Găneasa, jud. Olt 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de 
alocarea 

fondurilor de 
către 

ordonatorul 
principal 

- S-a  avizat in CTE al ABA  Olt Rm.Valcea 

19.7.Realizarii investiţiei Regularizare 
râu Olteţ în com. Bârza, jud. Olt 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de 
alocarea 

fondurilor de 
către 

ordonatorul 
principal 

-  

19.8.Realizarii investiţiei Regularizare 
râu Olteţ în com. Pârşcoveni, jud. Olt 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de 
alocarea 

fondurilor de 
către 

ordonatorul 
principal 

- S-a avizat in CTE al ABA Olt Rm. Valcea 

19.9. Realizare studiu de fezabilitate 
pentru investiţia Regularizare pârâu 
Iminog pe sectorul Perieţi - Mărunţei, 
jud. Olt 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de 
alocarea 

fondurilor de 
către 

ordonatorul 
principal 

-  

19.10.Realizare studiu de fezabilitate Ministerul Mediului În funcţie de -  
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

pentru investiţia Regularizare pârâu 
Teslui la Oporelu, jud. Olt 

AN-AR, 
A.B.A.Olt 

alocarea 
fondurilor de 

către 
ordonatorul 
principal 

19.11.Realizare studiu de fezabilitate 
pentru investiţia Regularizare pârâu 
Gemărtălui pe sectorul Balş - Vulpeni, 
jud. Olt 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de 
alocarea 

fondurilor de 
către 

ordonatorul 
principal 

Realizat 
100% 

 

19.12.Realizare studiu de fezabilitate 
pentru investiţia Regularizare pârâu 
Horezu la Dobreţu, jud. Olt; 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de 
alocarea 

fondurilor de 
către 

ordonatorul 
principal 

-  

19.13.Realizare studiu de fezabilitate 
pentru investiţia Îndiguire fluviu 
Dunărea la Gîrcov 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de 
alocarea 

fondurilor de 
către 

ordonatorul 
principal 

- In curs de execurare  

19.14.Realizare studiu de fezabilitate 
pentru investiţia Regularizare pârâu 
Cungrea Mică la  Cungrea, jud. Olt 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de 
alocarea 

fondurilor de 
către 

ordonatorul 
principal 

-  

19.15.Realizare studiu de fezabilitate 
pentru investiţia Indiguire fluviu 
Dunărea şi pârâu Gîrcov la Gârcov 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de 
alocarea 

fondurilor de 
către 

ordonatorul 
principal 

- In curs de executare  

19.16.Realizare studiu de fezabilitate 
pentru investiţia Regularizare pârâu 
Beica pe sectorul Cîrlogani - Pleşoiu, 
jud. Olt. 

Ministerul Mediului 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de 
alocarea 

fondurilor de 
către 

-  
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Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

ordonatorul 
principal 

19.17. Asigurarea fondurilor necesare 
pentru  continuarea lucrărilor la lucrarea 
”Regularizare râu Vedea şi Vediţa în 
zona localităţilor afectate de inundaţii: 
Tătuleşti, Bărăşti, Optaşi-Măgura, Sârbii 
- Măgura şi Coloneşti ”, judeţul Olt 

MM 
- Administraţia 

Naţională ,, Apele 
Române ” 

-Administraţia 
Bazinală de Apă 
Argeş - Vedea 

Piteşti 

31.03.2012 Realizat Au fost alocate fonduri pentru continuarea 
lucrărilor în anul 2012. 

19.18. Asigurarea fondurilor pentru 
continuarea lucrărilor la investiţia 
“Regularizare râu Vedea la  Văleni”, 
judeţul Olt 

MM 
- Administraţia 

Naţională ,, Apele 
Române ” 

-Administraţia 
Bazinală de Apă 
Argeş - Vedea 

Piteşti 

30.04.2012 Realizat 
100% 

 

19.19.  Reparaţii curente conductă golire 
de fund la barajul Rusciori 

-A.B.A. Argeş - 
Vedea 

- S.H.I. Olt 

31.12.2012 Nerealizat 
Trim. III 

Lucrare socoasă din PGA 2012 , progr 2016 

19.20.  Mărirea capacităţii de scurgere a 
debitului de viitură pe pârâul Plapcea 
Mică – aval de baraj Rusciuori 

-Administraţia 
Bazinală de Apă 
Argeş - Vedea 
Piteşti- SHI Olt 

31.12.2012 Realizat 
100% 

 

20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menţinerea în siguranţă a  
lucrărilor cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor din 
administrare proprie, 
întreţinerea cursurilor de apă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.1. Reparaţie curentă: Pod peste 
descărcător de  Ape mari baraj Săltăneşti 
şi execuţie terase versant drept 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Mecanizare Slatina, 
Baş şi Caracal 

Trim III 
2012 

 

- Avizata in CTE al ABA Olt Rm.Valcea 

20.2. Decolmatare mecanică pârâu Jid la 
Brebeni 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Mecanizare Slatina, 
Baş şi Caracal 

Trim II 2012 Realizat 
100% 

 

20.3. Decolmatare mecanică pârâu 
Dirjov la Brebeni 
 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Mecanizare Slatina, 
Balş şi Caracal 

Trim II 2012 Realizat 
100% 

 

20.4. Decolmatare mecanică pârâu 
Dirjov la Valea Mare 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Trim II 2012 Realizat 
100% 
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obiectiv 
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Mecanizare Slatina, 
Balş şi Caracal 

20.5. Decolmatare mecanică pârâu Siu la 
Drăgăneşti Olt 
 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Mecanizare Slatina, 
Balş şi Caracal 

Trim II 2012 Realizat 
100% 

 

20.6. Decolmatare mecanică pârâu 
Cungrea Mică la Cungrea 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Mecanizare Slatina, 
Balş şi Caracal 

Trim II 2012 Realizat 
100% 

 

20.7. Decolmatare mecanică pârâu 
Iminog la Schitu 
 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Mecanizare Slatina, 
Bals si Caracal 

Trim IV 
2012 

Realizat 
100% 

 

20.8. Decolmatare mecanică pârâu 
Dîrjov  la Recea 
 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Mecanizare Slatina, 
Bals si Caracal 

Trim II 2012 Realizat 
100% 

 

20.9. Decolmatare mecanică pârâu 
Horezu la Dobreţu 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Mecanizare Slatina, 
Balş şi Caracal 

Trim III 
2012 

-  

20.10. Decolmatare mecanică pârâu 
Călui şi Căluieţ la Oboga 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Mecanizare Slatina, 
Balş şi Caracal 

Trim IV 
2012 

-  

20.11. Decolmatare mecanică pârâu 
Căluieţ la Oboga 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Mecanizare Slatina, 
Balş şi Caracal 

Trim III 
2012 

-  

20.12. Decolmatare mecanică pârâu 
Beica la Pleşoiu 
 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Mecanizare Slatina, 
Balş şi Caracal 

Trim III 
2012 

 

Realizat 
20% 

Lucrare în curs de execuţie 

20.13. Decolmatare mecanică pârâu 
Mamu  la Strejeşti 
 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Mecanizare Slatina, 
Balş şi Caracal 

Trim IV 
2012 

Realizat 
100% 

 

20.14. Decolmatare mecanică pârâu SGA Olt, Trim IV Realizat  
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Teslui la Teslui 
 

Formaţiile 
Mecanizare Slatina, 

Balş şi Caracal 

2012 100% 

20.15. Decolmatare mecanică pârâu 
Dîrjov la Ipoteşti 

SGA Olt, 
Formaţiile 

Mecanizare Slatina, 
Balş şi Caracal 

Trim IV 
2012 

Realizat 
100% 

 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementarea Strategiei 
naţionale de apărare 
împotriva inundaţiilor 
 
 
 
 
 
 

21.1. Monitorizarea debitelor şi 
nivelurilor pe cursurile de apă 

- SGA Olt 
- SHI Olt 

Permanent Realizat 
100% 

 

21.2.Asigurarea fluxului informaţional 
în perioada de ape mari, colaborarea 
permanentă cu comisiile locale şi 
autorităţile administraţiei publice locale 

- SGA Olt 
- SHI Olt 

În perioada 
apelor mari 

Realizat 
100% 

 

21.3. Intocmirea şi aprobarea Planului 
de avertizare – alarmare a populaţiei 
situate în aval de barajul Caracal 

A.B.A. Olt 
SGA Olt 

Trimestrul 
IV 

-  

21.4. Monitorizarea localităţilor afectate 
de inundaţii şi fenomene meteo 
periculoase 

- SGA Olt 
- SHI Olt 

În perioada 
apelor mari 

Realizat 
100% 

 

22. 
 

Promovarea campaniilor de 
educare şi sensibilizare 
pentru ecologie şi dezvoltare 
durabilă 

22.1. Iniţierea unor campanii de educare 
a copiilor şi tinerilor în sensul respectării 
regulilor în privinţa protejării mediului 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

Permanent Realizat 
100% 

 

22.2. Încurajarea voluntariatului în 
acţiunile de curăţenie a mediului 
înconjurător 

Consiliul Local 
Slatina 

Primăria Slatina 

Permanent Realizat 
100% 

 

CAPITOLUL 19 – REFORMA ADMINISTRA ŢIEI PUBLICE 
1. Implementarea măsurilor de 

descentralizare a 
competenţelor către 
autorităţile 
publice locale 
 

1.1.Urmărirea transpunerii cu 
operativitate la nivelul judeţului, a 
competenţelor cuprinse în Programul de 
Guvernare 2009-2012, către autorităţile 
publice locale, fiind avute în vedere 
măsurile de descentralizare 
administrativă. 

Instituţia Prefectului 
-Judeţul Olt 

Instituţiile publice 
implicate, 

consiliile locale din 
judeţ 

Pe măsură ce 
actele 

normative 
prin 

care vor fi 
dispuse 

măsurile vor 
intră în 
vigoare 

-  

2. Sprijinirea asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară 

2.1.Asigurarea funcţionalităţii Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest 
Oltenia (ADI SV Oltenia), formată din 
cele 5 judeţe ale regiunii reprezentate de 

CJ Olt  
ADI SV Oltenia 

2012 În derulare A continuat implementarea proiectului 
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
pentru situaţii de urgenţă din regiunea SV 
Oltenia de către ADI SV Oltenia de către 
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Stadiu 
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consiliile judeţene Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Olt şi Vâlcea pentru proiecte 
eligibile în cadrul programelor 
operaţionale sectoriale 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud 
Vest Oltenia (ADI SV Oltenia). 
 Au fost derulate proceduri de achiziţie pentru 
furnizarea de echipamente specifice pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă, fiind încheiate 
până în prezent următoarele contracte: 
-Furnizarea autospeciale pentru lucrul cu apă şi 
spumă- 21 bucăţi. 
-Furnizare autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă- FRAP- 15 bucăţi 
- A fost aprobată a doua cerere de finanţare 
(valoare 4 milioane Euro) pentru echipamente 
baze operaţionale judeţene de urgenţă, fiind în 
stadiu de pre-contractare.. 

3. 
 
 

Implementarea prevederilor 
Legii-Cadru privind 
salarizarea unitară a 
personalului plătit din 
fondurile publice 
Formarea continuă a 
funcţionarilor publici 

3.1.Evaluarea performanţelor 
profesionale ale personalului în 2011 

Consiliul Judeţean 
Olt 

2012 Realizat  

3.2. Instruire şi formare continuă a 
funcţionarilor publici 
 
 
 

Consiliul Judeţean 
Olt 

2012 Realizat  

Creşterea eficienţei şi a transparenţei în activitate a instituţiilor din administra ţia publică 
1. Dezvoltarea capacităţii 

administraţiei publice locale 
în vederea planificării şi 
implementării politicilor de 
dezvoltare, precum şi a 
furnizării serviciilor publice 
la standardelor de calitate 
prevăzute în legislaţia în 
vigoare 

1.1. Dezvoltarea competenţelor 
manageriale în rândul personalului din 
cadrul CJP 
(Proiect cu finanţare europeană) 

Casa Judeţeană de 
Pensii Olt 

Semestrul II 
2012 

 

În curs de 
realizare 

-participarea a 2 persoane cu funcţii publice de 
execuţie şi a unei persoane cu funcţie publică 
de conducere la proiectul ,, Simplificarea şi 
automatizarea schimbului de date între CNPP şi 
alte instituţii publice cu care interacţionează; 
date integrate prin automatizarea fluxurilor  
informaţionale interne şi externe”. 
În trim II în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
competenţelor digitale şi manageriale la 
programul de formare organizat a participat o 
persoană cu funcţie publică de conducere” 
În trimestrul III 2012 nu au fost organizate 
programe de formare profesională 

2. Simplificarea accesului 
cetăţenilor la informaţiile 
publice prin publicarea 

2.1.Postarea pe site-urile tuturor 
instituţiilor publice din judeţ a 
informaţiilor publice 

Instituţia Prefectului 
Judeţul Olt 

Servicii publice 

Permanent Realizat  
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acestora pe portalurile 
internet ale instituţiilor 
publice 

deconcentrate 
AAPL 

3. Transferarea în proprietatea 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi a judeţelor 
terenuri şi clădiri aflate 
actualmente în administrarea 
unor ministere sau instituţii 
din administraţia publică 
centrală, precum şi societăţi 
comerciale cu capital de stat 
(ex. Agenţia Domeniilor 
Statului, Regia Autonomă 
Administraţia Patrimoniului 
şi Protocolului de Stat, 
aerocluburi, centre sportive 
şcolare, unităţi militare şi 
exploataţii miniere 
dezafectate etc.). 

3.1.Transferarea taberei şcolare Moşteni 
în proprietatea şi administrarea comunei 
Teslui 

Primaria Teslui Decembrie  
2012 

În derulare  

CAPITOLUL 20 – ORDINE PUBLIC Ă ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 
Siguranţa cetăţenilor - Cunoaşterea, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii 

1. Cunoaşterea, prevenirea şi 
combaterea infracţionalităţii  

1.1 Asigurarea unui management 
integrat al situaţiei operative la nivelul 
comunităţilor locale, în baza Ordinului 
M.A.I. nr. 60 din 2 martie 2010 privind 
organizarea şi executarea activităţilor de 
menţinere a ordinii şi siguranţei publice 
şi intensificarea cooperării dintre 
instituţiile participante la activităţi, prin  
organizarea patrule mixte (împreună cu 
I.J.J. Olt, Direcţia Poliţia Locală), în 
sistem integrat, în vederea prevenirii şi 
combaterii faptelor care aduc atingere 
climatului de siguranţă, în cadrul 
comunităţii. 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Olt 

31.12.2012 Realizat 
Trim.III 

În trim. III 2012, au fost realizate 2983 
intervenţii rapide la evenimente, 151 acţiuni cu 
forţe sporite şi 560 controale directe. 
 

1.2. Organizarea de acţiuni în vederea 
prevenirii şi combaterii faptelor 
antisociale din zona unităţilor de 

I.P.J. Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

În trim. III 2012, poliţiştii din cadrul I.P.J. Olt 
au acţionat în scopul prevenirii şi combaterii 
faptelor antisociale de natură a afecta climatul 
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învăţământ de pe raza judeţului Olt. de siguranţă civică în incinta unităţilor de 
învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă 
acestora, reuşindu-se menţinerea unui climat 
corespunzător, protecţia unităţilor de 
învăţământ fiind unul din obiectivele principale 
aflate în atenţia poliţiştilor, în special a celor de 
proximitate. 

1.3 Se vor organiza acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale, care vor viza cu prioritate 
următoarele domenii: 
-producerea şi comercializarea 
produselor energetice. 
-producerea şi valorificarea alcoolului şi 
băuturilor alcoolice. 
-comercializarea produselor din tutun. 
-producerea şi comercializarea 
mărfurilor agroalimentare. 
- transporturi. 
- turism. 
- construcţii şi materiale de construcţii. 
- exploatarea şi prelucrarea materialului 
lemnos. 
- utilizarea forţei de muncă “la negru” şi 
“la gri”. 

I.P.J. Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

În trim. III 2012, s-au organizat o serie de 
acţiuni pentru prevenirea şi combaterea 
evaziunii fiscale în domeniile prioritare stabilite 
prin H.C.S.A.T. nr. 69/2010. La îndeplinirea 
acestor obiective, şi-au adus contribuţia toate 
structurile ce fac parte din Grupul de Lucru 
Operaţional. În cadrul întâlnirilor de lucru ale 
Grupului, lunare, au fost dezbătute dificultăţile 
cu care se confruntă fiecare structură şi s-au 
stabilit direcţiile de acţiune pentru perioada 
următoare. În trim.III a.c., la nivelul I.P.J. Olt, 
au fost constatate 77 de infracţiuni de evaziune 
fiscală. 

1.4. Organizarea de acţiuni pentru 
combaterea contrabandei cu produse 
accizabile, precum şi identificarea altor 
genuri de infracţiuni din competenţă. 

I.P.J. Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

În trim. III 2012, s-au organizat acţiuni pentru 
combaterea contrabandei cu produse accizabile, 
fiind identificate şi alte genuri de infracţiuni din 
competenţă. În perioada de referinţă, la nivelul 
I.P.J. Olt, au fost constatate 353 infracţiuni 
economico-financiare. 

1.5. Se vor organiza acţiuni punctuale pe 
linia prevenirii şi combaterii 
infracţionalităţii privind: 
- furturile de animale; 
- furturile de cabluri electrice; 
- furturile de conducte; 
- furturile de material lemnos (în 
colaborare cu Direcţia Silvică Jud.  Olt). 

I.P.J. Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

În trim. III 2012, poliţiştii au organizat acţiuni 
pentru prevenirea şi combaterea 
infracţionalităţii la nivelul judeţului Olt. În 
perioada de referinţă, la nivelul I.P.J. Olt,  au 
fost constatate 702 infracţiuni de furt. 
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1.6. Intensificarea acţiunilor pentru 
prevenirea şi combaterea infracţiunilor 
săvârşite cu violenţă, pe raza judeţului 
Olt 

I.P.J. Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

S-au realizat o serie de întâlniri cu cetăţenii, 
participanţilor fiindu-le prezentate sfaturi anti 
victimale, pentru prevenirea infracţiunilor 
comise cu violenţă. La nivelul I.P.J. Olt, s-a 
înregistrat 224 infracţiuni contra vieţii, 
integrităţii corporale şi sănătăţii.  

1.7. Derularea programelor în domeniul 
prevenirii criminalităţii, conform 
priorităţilor locale: 
- prevenirea infracţiunilor contra 
patrimoniului - societăţi comerciale şi 
locuinţe; 
- prevenirea infracţiunilor de mică 
violenţă; 
- prevenirea infracţiunilor de natură 
stradală. 

I.P.J. Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

În domeniul prevenirii criminalităţii, s-au 
desfăşurat o serie de activităţi, printre care şi: 
32 acţiuni pentru prevenirea infracţiunilor 
contra patrimoniului – societăţi comerciale şi 
locuinţe; 12 acţiuni pentru prevenirea 
infracţiunilor de mică violenţă şi acţiuni pentru 
prevenirea infracţiunilor de natură stradală. 
 

1.8.Se vor organiza acţiuni punctuale 
pentru reducerea cauzelor generatoare 
de accidente rutiere, pentru diminuarea 
numărului evenimentelor din domeniul 
rutier, pentru asigurarea unei prezenţe 
vizibile şi o intervenţie promptă pentru 
fluidizarea traficului. 

I.P.J. Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

IPJ OLT -În trim. III 2012, poliţiştii rutieri au 
organizat 614 acţiuni, care au vizat, în mod 
prioritar, eliminarea cauzelor care generează 
comiterea accidentelor rutiere pe raza judeţului 
Olt. Ca urmare a activităţilor desfăşurate, au 
fost aplicate 15219 sancţiuni contravenţionale 
şi au fost constatate  251 infracţiuni. Şi în 
perioada următoare, se vor organiza acţiuni ce 
vor viza reducerea numărului accidentelor 
rutiere produse pe raza judeţului Olt şi 
realizarea unui trafic rutier în condiţii de 
siguranţă. 

1.9. Perfecţionarea activităţii de 
organizare, pregătire profesională şi 
desfăşurare a intervenţiei în condiţii de 
eficienţă şi securitate, cu forţe şi 
mijloace avute la dispoziţie 

Primăria Slatina 
Direcţia Poliţia 

Locală 

31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

Poliţiştii locali sunt instruiţi permanent cu 
privire la modul de desfăşurarea a activităţii cât 
şi a atribuţiilor din fişa postului. 
 

1.10. Se vor desfăşura acţiuni punctuale 
pe linia prevenirii faptelor comise prin 
violenţă, prin spargere, a furturilor din 
locuinţe  sau buzunare, genţi, poşete 
precum şi a altor genuri de infracţiuni 
judiciare 

Primăria Slatina 
Direcţia Poliţia 

Locală 
Colaborare cu 

Poliţia Municipiului  
Slatina 

31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

2 acţiuni desfăşurate în sistem integrat cu IPJ 
Olt şi IJJ Olt 
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1.11. Intensificarea acţiunilor pentru 
prevenirea şi combaterea faptelor 
antisociale săvârşite  pe fondul 
consumului de alcool 

Primăria Slatina 
 

Direcţia Poliţia 
Locală 

31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

Acţiuni desfăşurate zilnic, fiind aplicate un 
număr de 15 sancţiuni contravenţionale în 
cuantum total aplicat de 4100 lei, pentru 
nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991(R 
2010) pentru sancţionarea faptelor de încălcare 
a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi 
lini ştii publice 

1.12. Organizarea de acţiuni  ce vizează 
respectarea normelor legale privind 
desfăşurarea comerţului stradal şi a 
activităţilor comerciale, respectiv a 
condiţiilor şi a locurilor satbilite de 
autorităţile publice locale. 

 
Primăria Slatina 

 
Direcţia Poliţia 

Locală 

 
 
 

Permanent 

Realizat 
Trim. III 

Realizat 30 de acţiuni de verificare a legalităţii 
activităţii diverşilor comercianţi cu prilejul 
organitzării unor evenimente publice. 

1.13. Derularea de acţiuni pentru 
verificarea legalităţii activităţilor de 
comercializare a produselor desfăşurate 
de operatorii economici, persoane fizice 
şi juridice autorizate şi producătorii 
particulari în pieţele agroalimentare, 
târguri. 

 
 

Primăria Slatina 
 

Direcţia Poliţia 
Locală 

 
 
 

Trimestrial 

Realizat 
Trim. III 

 

1.14. Derularea de acţiuni pentru 
verificarea  autorizaţiilor, a aprobărilor, 
a documentelor de provenienţă a mărfii, 
orarului de aprovizionare şi funcţionare 
a agenţilor economici. 

 
Primăria Slatina 
Direcţia Poliţia 

Locală 

 
 

Permanent 

Realizat 
Trim. III 

20 acţiuni 

2. Creşterea gradului de 
siguranţă şi protecţie pentru 
cetăţeni prin executarea 
misiunilor în sistem integrat 

2.1. Eficientizarea activităţilor 
desfăşurate pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 
60/2010 privind organizarea şi 
executarea activităţilor de menţinere a 
ordinii şi siguranţei publice. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim III 

 

2.2. Evaluarea şi adaptarea permanentă a 
efectivelor şi tehnicii existente la nivelul 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Olt, în scopul reducerii timpului acţiune 
la intervenţie. 

I.J.J. Olt Permanent Realizat 
Trim III 

 

2.3.  Menţinerea ordinii publice pentru 
creşterea gradului de siguranţă a 
cetăţenilor, în zonele de agrement de pe 

I.J.J. Olt Trimestrul II-
III şi IV 

Realizat 
Trim III 
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raza Judeţului Olt. 
2.4. Asigurarea ordinii publice cu 
ocazia, manifestărilor sportive, cultural 
artistice religioase comemorative şi a 
manifestărilor de protest (marşuri, 
mitinguri, pichetări, etc.). 

I.J.J. Olt Permanent Realizat 
Trim III 

135 misiuni 

2.5.  Reorganizarea misiunilor de pază 
ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Olt, pentru reducerea personalului 
destinat acestei misiuni şi 
implementarea unor instrumente tactice 
mai eficiente (supraveghere video, 
elemente de avertizare, dispozitive 
integrate de pază şi patrulare etc.). 

I.J.J. Olt La ordin -  

2.6 Reevaluarea şi dinamizarea 
sistemelor de pază şi protecţie 
instituţională, concomitent cu luarea 
măsurilor de diminuare a riscurilor şi 
vulnerabilităţilor la obiectivele din 
competenţa Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Olt. 

I.J.J. Olt Permanent Realizat 
Trim III 

 

2.7 Răspunderea cu promptitudine la 
solicitările cetăţenilor, în  vederea 
asigurării restabilirii rapide a stării de 
normalitate. 

Primăria Slatina Permanent Realizat 
Trim III 

Solicitări la 954 : 619  
 

 

2.8 Se vor organiza acţiuni pe mijloacele 
de transport în comun  pe traseele de 
deplasare a elevilor, în vederea 
prevenirii şi combaterii actelor de 
violenţă, acostărilor şi furturilor din 
buzunare si genţi. 

Primăria Slatina Trimestrial Realizat 
Trim III 

5 acţiuni 
 
 

2.9 Menţinerea ordinii şi lini ştii publice 
în zonele şi locurile stabilite prin Planul 
de ordine şi siguranţă publică al 
municipiului 

Primăria Slatina Permanent Realizat 
Trim III 

2700 patrulări 

2.10 Asigurarea ordinii publice cu 
ocazia manifestărilor sportive, cultural - 
artistice, religioase, comemorative şi a 
manifestărilor de protest (marşuri, 

Primăria Slatina 
Direcţia Poliţia 

Locală 
Colaborare cu 

Permanent Realizat 
Trim III 

45 acţiuni 
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mitinguri, pichetări) Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 
2.11  Organizarea şi desfăşurarea a unor 
acţiuni preventive educative privind 
combaterea corupţiei. 

Primăria Slatina 
Direcţia Poliţia 

Locală 

Semestrial Realizat 
Trim III 

1 acţiune 
 

3. Îmbunătăţirea dotării şi 
înzestrării cu tehnică 
echipamente aparatură şi 
materiale de intervenţie a 
structurilor operative precum 
şi îmbunătăţirea condiţiilor 
de lucru şi a cadrului 
legislativ pentru asigurarea 
securităţii la locul de muncă 
şi pentru îndeplinirea 
atribuţiilor. 

3.1.  Implementarea programelor de 
dotare cu mijloace şi materiale specifice, 
corelate cu fondurile financiare 
bugetare, în funcţie de priorităţi şi 
situaţia operativă 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim III 

 

3.2. Includerea în programul 
Administraţiei Fondului pentru Mediu a 
proiectului pentru asigurarea încălzirii la 
sediul subunităţii din Caracal, cu energie 
regenerabilă. 
(Documentele au fost depuse pentru 
analiză în vederea aprobării, finanţării 
din fondul pentru mediu, având nr. de 
înregistrare 61015 din 31.01.2011) 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

2012 Nerealizat Proiectul se află în evaluare la Administraţia 
Fondului pentru Mediu 

4. 
 
 

Asigurarea unui management 
integrat al situaţiei operative 
la nivelul comunităţilor 
locale, ce are la bază : 
 
- transferul în stradă a 
centrului de greutate al 
activităţii poliţiei şi 
jandarmeriei, îmbunătăţirea 
siguranţei stradale şi a 
relaţiei cetăţean-poliţist. 

4.1. Organizarea de patrule mixte în 
sistem integrat, în vederea executării 
activităţilor de prevenire şi combatere a 
faptelor care aduc atingere climatului de 
siguranţă în cadrul comunităţii. 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Olt 

Colaborare 
Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean 
Olt 

Inspectoratul 
Judeţean al Poliţiei 

de Frontieră Olt 
Direcţia Poliţia 

Locală 
 

Permanent Realizat Serviciul Teritorial al poliţiei de frontieră Olt -
au fost executate 115 acţiuni în cooperare cu 
organele de poliţie. 
Direcţia Poliţia Locală – 1 acţiune 

5. Promovarea sistemului de 
prevenire a infracţionalităţii 
în sistem integrat, pe 
segmente vulnerabile ale 
societăţii, afectate de 
criminalitate 

5.1. Organizarea unor acţiuni de 
prevenire antiinfracţională în zona 
instituţiilor de învăţământ. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

25 acţiuni de prevenire 

5.2. Includerea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar în itinerariile de patrulare 
ale efectivelor care execută misiuni de 
ordine publică. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 
Colaborare 

Permanent Realizat 
Trim III 

2184 patrulări 
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Direcţia Poliţia 
Locală 

6. Dezvoltarea cooperării 
interinstituţionale în zona de 
responsabilitate prin 
îmbunătăţirea schimbului de 
date şi informaţii . 

6.1. Realizarea unui schimb real de date 
şi informaţii cu structurile similare din 
M.A.I., S.R.I., etc. pe segmentul  
documentării şi monitorizării 
manifestaţiilor de protest ce urmează a fi 
iniţiate în spaţiul public. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 
 

Permanent Realizat 
Trim III 

 

6.2. Realizarea unui schimb real de date 
şi informaţii cu structurile similare din 
M.A.I., S.R.I., etc. pe  linia depistării 
faptelor de natură penală sau 
contravenţională din domeniul ordinii şi 
siguranţei publice. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 
 

Permanent Realizat 
Trim III 

 

Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de ugenţă 
1. Îmbunătăţirea dotării şi 

înzestrării cu tehnică şi 
echipamente, aparatură şi 
materiale de intervenţie a 
structurilor operative, atât 
prin fonduri bugetare, cât şi 
prin utilizarea fondurilor 
nerambursabile 

1.1. Accesarea fondurilor prin 
Programul Operaţional Regional 

Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă 
“Matei Basarab” al 

Judeţului Olt 

Trimestrul III 
2012 

În derulare  Dotarea serviciilor de urgenţă profesioniste cu 
7 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 1 
autospecială pentru descarcerari grele,  
   Se află în desfăşurare procedurile privind 
achiziţionarea unei autospeciale de intervenţie 
şi salvare de la inalţimi şi a unei autospeciale 
complexe de intervenţie, descarcerare şi 
acordare asistenţă medicala de urgenta – FRAP. 

1.2. Achiziţionarea şi modernizarea 
utilajelor pentru intervenţie: 
-modernizarea remiza serviciu voluntar 
pentru situaţii de urgenţă 
-achiziţionarea motopompe 
-grup electrogen 

Primăria Corabia 2012 În derulare  

2 Creşterea calităţii asistenţei 
medicale de urgenţă şi 
descarcerare prin 
îmbunătăţirea pregătirii 
personalului şi investiţii în 
dotare 

2.1. Îmbunătăţirea pregătirii personalului 
şi dezvoltarea sistemului prespitalicesc 
SMURD OLT 

ISU Olt Trimestrial Realizat 
Trim. III 

 Au urmat cursul de formare în acordarea 
primului ajutor medical calificat, în efectuarea 
procedurilor de descarcerare şi alte operaţiuni 
de salvare , un nr. de  11 subofiţeri  
 Echipajele SMURD Olt au participat la 1083 
intervenţii, fiind  asistate medical 1089 persoane  
       
 

3 Dezvoltarea infrastructurii de 
comunicaţii şi informaţii în 

3.1. Perfecţionarea activităţii de 
înştiinţare, avertizare, prealarmare şi 

ISU Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

În trimestrul al III-lea 2012 s-au desfăşurat 12 
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situaţii de urgenţă şi 
asigurarea interoperabilităţii 
tuturor structurilor cu 
responsabilităţi în domeniu 

alertare a Comitetelor locale pentru 
situaţii de urgenţă 

exerciţii de alarmare publică la localităţi rurale. 

3.2. Implementarea subsistemului de 
radiocomunicaţii digitale în standard 
TETRA la Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Olt, cu finanţare asigurată din 
fonduri structurale 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

Semestrul II 
2012 

-  

4. Promovarea unor programe 
de sprijinire a seviciilor 
voluntare şi private pentru 
situaţii de urgenţă 

4.1. Acordarea de asistenţă tehnică de 
specialitate comunităţilor locale pentru 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
specifice în vederea prevenirii şi 
intervenţiei în situaţii de urgenţă 

ISU Olt Permanent Realizat 
Trim. II 

În   trimestrul III 2012, Serviciul Prevenire a 
acordat sprijin de specialitate administraţiilor 
locale în urma celor 485 acţiuni desfăşurate la: 
2 localităţi urbane, 21  localități rurale, 233 
instituţii şi la 229 operatori economici. De 
asemenea s-au soluţionat 1 petiţie a unui 
cetăţean. 
Compartimentul Avizare/autorizare:   
Număr total de cereri înregistrate in cadrul 
compartimentului: 112, soluţionate astfel: 
•  Avize de securitate la incendiu : 27 
•  Cereri avize de securitate la incendiu 
respinse: 5 
•  Autorizaţii de securitate la incendiu : 11 
•  Cereri autorizaţii de securitate la incendiu 
respinse: 2 
•  Adrese de răspuns pentru diverse situaţii: 
57 (din care 9 puncte de vedere tehnice de 
specialitate) 
•  Documentaţii restituite spre completare: 4 
•  Documentatii in curs de solutionare: 14 
•  Recepţii din punct de vedere al securităţii la 
incendiu la obiective neprevăzute cu 
adăposturi: 2 
•  Şedinţe ale comisiilor tehnice de 
specialitate (A.P.M. Olt, Primaria Slatina, C.J. 
Olt): 6 
    A fost înregistrată o cerere pentru aviz de 
protecţie civilă care a fost respinsă. 
Nu s-au înregistrat cereri pentru eliberare 
autorizaţii de protecţie civilă. 

4.2. Susţinerea parteneriatului public- ISU Olt Permanent Realizat   Pe timpul controalelor de specialitate au fost 
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privat. Diminuarea riscului la dezastre 
naturale şi creşterea gradului de 
siguranţă a cetăţenilor 

Trim. III realizate 50 de activităţi de informare 
preventivă, iar prin mass-media s-a transmis 1 
material informativ în urma cărora s-au realizat: 
1 ştire radio şi 5 articole în presă. 
     Prin Serviciul Protecţie, Pregătire şi 
Educaţie Preventivă a Populaţiei, au fost 
organizate şi derulate: o instruire cu şefii SVSU 
din judeţ si o instruire cu inspectorii de 
protecţie civilă. 
     În domeniul educaţiei civice au fost realizate 
13 parteneriate cu unităţi şcolare din judeţ. 
      Privind modul de comportare al elevilor şi 
personalului unităţilor de învăţământ în cazul 
producerii unei situaţii de urgenţă, au fost 
executate 7 exerciţii de evacuare. 
      Au fost eliberate 24 avize pentru 
transporturi de deseuri periculoase si au fost 
monitorizate un numar de 170 de astfel de 
transporturi pentru care s-au facut notificari. 
      Au fost inregistrate 5 misiuni de asanare 
pirotehnica.  
      De asemenea au fost verificate 13 
adaposturi de protectie civila si 48 sirene de 
alarmare. 

5. Creşterea capacităţii de 
reacţie a structurilor 
operative prin participarea la 
exerciţii şi aplicaţii tactice 

5.1. Elaborarea de către Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Olt a documentelor 
specifice creşterii capacităţii 
operaţionale, conform prevederilor 
ordinelor în vigoare. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 
 

Permanent Realizat 
Trim III 

 

5.2. Elaborarea procedurilor proprii de 
înştiinţare şi intervenţie în scopul 
creşterii capacităţii de reacţie a 
structurilor operative. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 
 

Permanent Realizat 
Trim III 

 

5.3. Verificarea capacităţii operaţionale 
prin exerciţii de alertare, conform noului 
cadru normativ 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim III 

4 exerciţii 

Managementul instituţional 
1. Reevaluarea sistemului de 

formare şi pregătire 
1.1.  Pregătirea şi executarea convocării 
cu şefii nemijlociţi, instruirea şi 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Ianuarie 
2012 

Realizat  
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

profesională a personalului şi 
reaşezarea acestuia  pe 
principiul asimilării de 
competenţe profesionale ce 
alcătuiesc standardele 
ocupaţionale. 
 

creşterea responsabilităţii acestora în 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
pregătire a personalului din subordine  
pentru realizarea unei pregătiri 
interactive multidisciplinare şi 
preponderent activ – participativ. 

Olt 

1.2 Actualizarea tematicii de pregătire a 
personalului pe linia Cooperării 
Poliţieneşti, Sistemului Informatic 
Schengen şi Protecţiei Datelor 
Personale. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 
 

Trimestrial Realizat 
Trim III 

 

1.3  Însuşirea procedurilor Schengen şi 
aplicarea corectă a acestora. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim II 

 

1.4  Racordarea procesului instructiv – 
educativ la cerinţele reale ale celor 
instruiţi pentru creşterea eficacităţii, 
calităţii şi eficienţei procesului de 
formare profesională. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim III 

 

1.5  Dezvoltarea  activităţilor pe linie de 
tradiţii, educaţie şi cultură şi sport prin 
organizarea de activităţi cultural – 
educative şi sportive cu cadrele şi 
familiile acestora 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim III 

 

1.6  Particularizarea pregătirii de 
specialitate a personalului, specifice 
locului de muncă şi atribuţiilor 
prevăzute în fişa postului. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim III 

 

1.7 Se vor adopta măsurile necesare 
pentru perfecţionarea pregătirii 
profesionale a poliţiştilor, conform 
Planurilor de pregătire profesională ale 
personalului I.P.J. Olt în domeniile din 
competenţă. 

IPJ Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

La nivelul I.P.J. Olt, poliţiştii s-au preocupat 
permanent de perfecţionarea pregătirii 
profesionale. Temele de pregătire profesională 
au fost dezbătute în cadrul şedinţelor de 
pregătire profesională. 

Prevenirea şi combaterea corupţiei interne 
1. Îmbunătăţirea activităţilor de 

identificare a factorilor de 
risc ce generează sau 
favorizează corupţia în 

1.1. Minimalizarea  riscurilor 
identificate în domeniul ordinii şi 
disciplinei militare, în combaterea 
faptelor de corupţie şi creşterea gradului 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim III 
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

rândul personalului şi 
dezvoltarea unor mecanisme 
de intervenţie şi de eliminare 
a acestora. 

de responsabilizare a personalului 
propriu asupra riscurilor asociate 
corupţiei, eliminarea barierelor 
administrative şi creşterea transparenţei 
în sistemul de management al resurselor 
umane. 
1.2. Aplicarea prevederilor Codului de 
etică şi deontologie al poliţistului şi a 
Ghidului de aplicarea a acestuia, 
punându-se accent pe aspectele practice 
privitoare la comportamentul 
jandarmului în relaţia cu cetăţeanul 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 
 

Semestrial Realizat   

1.3. Identificarea factorilor de risc care 
pot genera corupţia, la nivelul I.P.J. Olt, 
adoptarea măsurilor care se impun, 
pentru înlăturarea acestor riscuri şi 
efectuarea unor controale ierarhice la 
poliţiile municipale şi orăşeneşti, 
serviciile, birourile şi compartimentele 
din cadrul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Olt. 

IPJ Olt 31.12.2012 Realizat 
Trim. III 

Se acordă o atenţie deosebită prevenirii 
implicării poliţiştilor în acte de corupţie, atât de 
către şefii nemijlociţi, cât  şi de cadrele Biroului 
Control Intern, şi celelalte structuri cu atribuţii 
în domeniu (S.I.P.I. Olt, B.J.A. Olt, etc.). 

 2. 
 
 
 
 

Creşterea transparenţei 
instituţionale şi implicarea 
activă a reprezentanţilor 
societăţii civile în activitatea 
de prevenire şi combatere a 
faptelor de corupţie 

2.1 Sporirea eficienţei colaborării şi 
dialogului între personalul unităţii şi 
comunitatea civilă, în vederea 
îmbunătăţirii sprijinului acordat 
cetăţenilor. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim III 

 

2.2  Consolidarea încrederii cetăţenilor 
în capacitatea de rezolvare a 
problemelor acestora, atât de către 
factorii manageriali din cadrul unităţii 
cât şi de întreg personalul 
inspectoratului. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

Permanent Realizat 
Trim III 

 

CAPITOLUL 22 - CULTUR Ă ŞI PATRIMONIU CULTURAL 
1. Protejarea patrimoniului 

cultural naţional, a celui 
aparţinând culturii 
minorităţilor naţionale, 
precum  şi a patrimoniului 
imaterial, prin măsuri 

1.1. Emiterea de avize pentru 
monumente istorice şi clădiri în zona de 
protecţie care sunt avizate la Comisia 
Zonală nr. 5 a Monumentelor Istorice 

D.C.P.N. Olt 
CZMI nr. 5 

Lunar Realizat 
Trim. III 

Au avut loc două şedinţe la Comisia Zonală 
unde am prezentat 7 documentaţii  din care 5 au 
fost avizate favorabil pentru care s-au emis 
avize şi 2 respins.  

1.2. Urmărirea respectării autorizaţiilor 
de săpătură arheologică avizată 

D.C.P.N. Olt 
APL 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

S-au urmărit lucrările de săpătură arheologică 
autorizate pentru  Reabilitare DN6 şi 
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

specifice privind evaluarea, 
restaurarea şi consrvarea, 
respectiv punerea lor în 
valoare şi reinserţia în viaţa 
comunităţii 

M.C.P.N. pentru sit-urile arheologice 
din localităţile Corabia, Dobrosloveni, 
Piatra-Olt, Gostavăţu, Vlădila, precum şi 
pentru alte proiecte de investiţii de 
interes local sau naţional 

construirea Varianta de Ocolire Caraca – faza 
Diagnostic şi Evaluare , situl  arheologic 
Sucidava 

1.3. Emiterea de certificate de 
descărcare de sarcină arheologică şi 
avize, pentru terenuri aflate în sit-uri 
arheologice sau în zona de protecţia a 
acestora 

D.C.P.N. Olt 
APL 

Lunar Realizat 
Trim.III 

A fost emis un aviz de împrejmuire pentru situl  
arheologic ,, Cetatea Suicidava ,, din Corabia 

1.4. Supravegherea lucrărilor la care au 
fost consemnate descoperiri arheologice 
întâmplătoare, asigurarea securităţii 
acestor zone în colaborare cu IPJ Olt şi 
autorităţile locale şi centralizarea 
inventarului acestor descoperiri 

D.C.P.N. Olt 
I.P.J. Olt 

APL 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Urmărirea lucrărilor de supraveghere 
arheologică pentru obiectivul „Reabilitare DN 6 
- Varianta de ocolire Caracal”şi Reabilitarea 
străzi centrul Vechi Municipiul Slatina. 

1.5. Controlul periodic la lucrările 
avizate atât la monumente istorice cât şi 
la clădirile în zona de protcţie 

D.C.P.N. Olt 
 

Lunar Realizat 
Trim. III 

Au fost controlate toate lucrările avizate la 
monumentele istorice şi la clădirile din zona de 
protecţie avizate din Corabia şi Slatina 

1.6. Întocmirea şi eliberarea 
documentaţiei specifice de export 
definitiv pentru bunuri culturale care nu 
fac parte din patrimoniul cultural 
naţional 

D.C.P.N. Olt 
 

Lunar Realizat 
Trim. III 

Au  fost eliberate  un  nr de 2 certificat de 
export definitiv. 

1.7. Monitorizarea numărului de 
autorizaţii de construcţie eliberate de 
autorităţile locale în zonele cu 
patrimoniu arheologic şi în zonele de 
protecţie a monumentelor istorice 

D.C.P.N. Olt 
APL 

Lunar Realizat 
Trim. III 

S-au verificat autorizaţiile de construcţie emise 
de către autorităţile locale din localităţile 
Corbia-Slatina 

1.8. Colaborare cu administraţiile locale 
pentru elaborarea PUG urilor privind 
elaborarea Studiilor Istorice şi 
Arheologice 

D.C.P.N. Olt 
APL 

Permanent Realizat 
Trim. III 

S-au purtat discuţii cu administraţiile locale din 
localităţile Brâncoveni, Fărcaşele, Vultureşti, 
Tătuleşti, Cezieni, Drobeţu 

1.9. Urmărirea documentaţiilor pentru 
finanţare depuse la S.S.C. de către 
Episcopia Slatinei şi Romanaţilor 
privind finanţarea lor semestrială 

D.C.P.N. Olt 
Episcopia Slatinei şi 

Romanaţilor 

Permanent Realizat 
Trim.III 

La S.S.C. în trimestrul III au mai fost depuse 5 
documentaţii pentru finanţare în 2012 , dintre 
care 3 au obţinut finanţare. 

1.10. Verificarea şi aprobarea 
documentaţiilor în vederea amplasării 

D.C.P.N. Olt 
APL 

Lunar Realizat 
Trim. III 

S-a verificat existenţa documentaţiei de 
construcţie şi restaurarea  a monumentelor de 
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

monumentelor de for public în judeţ 
după avizarea în comisiile teritoriale 

for public din comunele Valea Mare , 
Vitomireşti , Spineni , Osica de Sus 

1.12. Cercetarea şi valorificarea 
patrimoniului imaterial din judeţul Olt în 
colaborare cu CJCPCTC Olt 

D.C.P.N. Olt 
CJCPCTC Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Acţiuni de cercetare în localităţile din judeţul 
Olt 

1.13. Colaborare cu Inspectoratul de Stat 
în Construcţii, cu privire la 
monitorizarea şi controlarea lucrărilor 
avizate la monumente istorice, a 
clădirilor din zona de protecţie şi a 
siturilor arheologice 

D.C.P.N. Olt 
I.S.C. Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

În colaborare cu I.S.C.  s-au verificat lucrările  
derulare avizate la monumentele istorice şi 
zona de protecţie din Slatina şi Caracal, 
Corabia 

1.14. Verificarea periodică cu 
reprezentanţii I.P.J. Olt a stării de 
conservare a monumentelor istorice şi 
sit-urilor arheologice 

D.C.P.N. Olt 
I.P.J. Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Verificări efectuate în localităţile Corabia şi 
Caracal, Orlea 

1.15. Colaborare cu I.S.U. Olt, privind 
măsurile de protecţie a monumentelor 
istorice în caz de incendiu, urmând a se 
încheia, un protocol de colaborare 

D.C.P.N. Olt 
I.S.U. Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

S-au  efectuat un număr de 4 controale la 
imobile monument istoric din Caracal 

1.16. Colaborare cu muzeele din judeţ, 
privind măsurile de conservare şi 
securitate a obiectelor de patrimoniu 
deţinute de acestea, precum şi 
continuarea acţiunilor de clasare în 
categoria tezaur 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Muzeele din judeţ 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Deplasări  şi discuţii efectuate la muzeele   din 
Drăgăneşti-Olt , Corabia , Orlea 

1.17. Colaborare cu Episcopia Slatinei şi 
Romanaţilor, cu privire la starea de 
conservare a bisericilor monumente 
istorice şi a inventarului de patrimoniu 
mobil aflat la cultele religioase 

D.C.P.N. Olt 
Episcopia Slatinei şi 

Romanaţilor 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Au avut loc discuţii  privind inventarul mobil la 
bisericile din comunele  Schitu, Făgeţelu, 
Vitomireşti. 

1.18. Realizarea unui pliant cu 
obiectivele turistice din zona Corabia 

Primăria Corabia 
Muzeul Corabia 

Mai 2012 
Trim. IV 

-  

2. Punerea în aplicare a unei 
strategii de restaurare şi 
protejare a patrimoniului 
cultural precum şi 
reabilitarea centrelor istorice 

2.1. Participarea la comandamentele 
trimestriale organizate de Institutul 
Naţional al Patrimoniului al Ministerului 
Culturii cu privire la lucrările rămase în 
derulare, în anul 2011, lucrări finanţate 
de M.C.P.N., după cum urmează: Casa 
Memorială „Iancu Jianu” din Caracal, 

D.C.P.N. Olt 
I.N.P. 

Primaria Caracal 
Primaria Şerbăneşti 

Primaria 
Brâncoveni 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

Au avut loc 2 comandamente la Caracal , 
pentru monumentul ,, Casa Meorială Iancu 
Jianu împreună cu reprezentaţii MCPN  . 
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realizare 
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Mănăstirea Brâncoveni şi Biserica de la 
Şerbăneşti 
2.2. Acordare sprijin metodologic pentru 
întocmirea documentaţiei în vederea 
accesării fondurilor europene (ADR 
Sud-Vest Oltenia), pentru reabilitarea 
cetăţii romano-bizantine Sucidava şi 
susţinerea proiectului „Reabilitarea 
monumentului istoric cetatea Sucidava” 
din oraşul Corabia, jud. Olt şi 
introducerea acestuia în circuitul 
turistic” 

D.C.P.N. Olt 
Primăria Corabia 

2012 Realizat 
Trim. III 

Avizarea împrejmuirii stilului  arheologic ,, 
Cetatea  Sucidava,, aviz necesar la MCPN şi 
ADR S-V Oltenia. 

2.3. Urmărirea modului de întocmire a 
documentaţiilor specifice de restaurare a  
imobilelor din Centrul Vechi al 
Municipiului Slatina 

D.C.P.N. Olt 
Primăria Slatina 

2012 Realizat 
Trim. III 

Urmărirea  lucrările de infrastructură,  
săptămânal de către DCPN Olt. 

3. Derularea de programme 
pentru promovare şi evidenţă 
privind patrimoniulcultural 
naţional 

3.1. Continuarea aplicării Programului 
Naţional de Implementare a Sistemului 
Informaţional Geografic (GIS) pentru 
protecţia Patrimoniului Cultural 
Naţional Imobil (Arheologie şi 
Monumente Istorice), e-GISPAT în 
judeţul Olt, pentru anul 2012 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

S-au inventariat şi localizat obiective din 14 
localităţi 

3.2. Umarirea realizării de fişe de obiect 
pentru  bunurile culturale mobile în  
format electronic aflate în inventarul 
parohiilor din judet susceptibile de 
clasare 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Parohiile din judeţ 

Permanent Realizat 
Trim. III 

S-au luat măsuri pentru realizarea de fişe de 
obiect pentru bunuri din 4 lăcaşuri de cult 
deţinătoare de bunuri susceptibile de clasare. 

3.3. Identificarea, verificarea stării de 
conservare, delimitarea şi stabilirea 
zonei de protecţie siturilor arheologice 
din judeţ, precum şi marcarea acestuia în 
format GPS, Stereo 70 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

S-au inventariat şi localizat Stereo 70 situri 
arheologice din 3 localităţi 

3.4. Continuarea acţiunilor de 
inventarieriere a monumentelor de for 
public din judeţ precum şi controlul 
respectării îndeplinirii obligaţiilor de 
plată a contribuţiilor la Fondul Cultural 
Naţional şi a timbrului monumentelor 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

S-au inventariat şi fotografiat monumente de 
for public din 7 localităţi 



 156

Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
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istorice 
3.5. Umarirea întocmirii fişelor pentru 
bunuri culturale mobile în  format 
electronic, aflate în inventarul muzeelor 
orăşeneşti şi comunale sau al cultelor 
din judeţ, în vederea clasării în 
patrimoniul cultural 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Muzeele din Judeţ 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

S-a verificat întocmirea fişelor de evidenţă în 
format digital la muzeele din Caracal şi Corabia 

3.6. Participarea la finanţarea publicării 
revistei “Rădăcini “  a Asociaţiei 
culturale „Pro Memoria” 

Primăria Comunei 
Osica de Sus 

Asociaţia Culturală 
“Pro Memoria” 

Semestrial Realizat 
semestrul 

I 

Lansarea revistei a avut loc la data de 
13.05.2012 

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

4.1. Urmărirea stadiului de proiectare şi 
dotare  desfăşurat la Casa Memorială 
„Iancu Jianu” din Caracal, etapă imediat 
următoare a Proiectului de reabilitare şi 
restaurare a casei memoriale 

D.C.P.N. Olt 
Primaria Caracal 
Muzeul Caracal 

2012 Realizat 
Trim. III 

Proiect în derulare. 

4.2. Acţiuni de revigorare a unor puncte 
muzeale cu bogată tradiţie cultural 
istorică 

D.C.P.N. Olt 
Primăria Orlea 

Primăria 
Dobrosloveni 
Primăria Iancu 

Jianu 

2012 Realizat 
Trim. III 

Discuţii cu reprezentanţii Muzeului din Orlea  
cu privire la asigurarea condiţiilor de expunere 
şi depozitare a bunuri culturale . 

4.3. Efectuarea de acţiuni de inventariere 
a bunurilor din colecţiile publice 
particulare, susceptibile de a face parte 
din patrimoniul cultural naţional, ocazie 
cu care se va încerca gruparea şi 
transformarea acestor colecţii în muzee 
locale 

D.C.P.N. Olt 
Primaria Poboru 
Primăria Dobrun 
Primăria Izbiceni 

2012 Realizat 
Trim. III 

Discuţii cu primăria din comuna Poboru pentru 
realizarea muzeului local . 

4.4. Elaborarea de documentaţii pentru 
monumente istorice care au fost propuse 
în Planul Naţional de Restaurare 2012 la 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 

D.C.P.N. Olt 
Episcopia Slatinei şi 

Romanaţilor 
A.P.L. 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

Continuarea demersurilor pentru elaborarea 
documentaţiilor (titlu de propietate, carte 
funciară, proiect de excepţie) pentru 
monumentele istorice, cuprinse în PNR 2012 

4.5. Realizarea proiectului privind 
înfiinţarea unui muzeu comunal în 
comuna Osica de Sus 

D.C.P.N. Olt 
Primăria comunei 

Osica de Sus 

2014 -  

4.6.Finalizarea lucrării de amenajare a Consiliul local Trim.II Nerealizat  
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muzeului satului Curtişoara 
Primăria Curtişoara 

5. Dezvoltarea parteneriatului 
dintre stat şi culte în 
domeniile social, cultural, 
educaţional şi susţinerea 
relaţiei de respect şi  
cooperare dintre culte în 
beneficiul întregii societăţi 

5.1. Sprijinirea cultelor religioase în 
demersurile acestora privind construcţia 
sau restaurarea lăcaşurilor de cult 

D.C.P.N. Olt 
Episcopia Slatinei şi 

Romanaţilor 
A.P.L. 

 

2012 Realizat 
Trim. III 

Urmărirea documentaţiilor depuse la SSC 
pentru finanţare în 2012, la bisericile 
monumente istorice.  

6. Dezvoltarea unor politici 
comune între cultură şi 
educaţie atât în ceea ce 
priveşte educarea publicului 
tânăr pentru consumul 
cultural şi dezvoltarea 
abilităţilor sale creative 

6.1. Activitatea editorială ca direcţie de 
acţiune pentru DCPN Olt, prin care se 
valorifică cercetările efectuate de 
specialiştii din judeţ, urmând a fi 
introduse în circuitul naţional al 
informaţiei ştiinţifice, şi grupate în 
revista „Oltul Cultural”. 

D.C.P.N. Olt Trimestrial Realizat 
Trim. III 

Editarea şi publicarea revistei „Oltul Cultural” 
cu nr. 3/2012 
 

6.2. Realizarea Catalogului 
monumentelor de for public din judeţul 
Olt 

D.C.P.N. Olt Trimestrul 
IV 

Realizat 
Trim. III 

Acţiune în derulare 

7. Elaborarea şi implementarea  
a unei politici publice pentru 
dezvoltarea prioritară a 
turismului cultural, bază a 
dezvoltării durabile în plan 
local 

7.1. Continuarea demersurilor cu 
administraţiile locale privind proiectul 
„Dezvoltare circuit turistic la bisericile 
din nordul judeţului – comunele Poboru, 
Cungrea, Leleasca, Oporelu şi Spineni” 
proiect care se derulează prin A.D.R. S-
V Oltenia. 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

2012 Realizat 
Trim. III 

Deplasarea cu proiectul in Sudului  judeţului 
pentru a stabili cu administraţiile locale , 
locaţiile pentru ,,Centre de informare turistică,, 
care va include bisericile monument din S 
judeţului . 

8. Protejarea si respectul 
identităţilor culturale, 
tradiţiilor şi moştenirii  
culturale locale (patrimoniu 
material şi imaterial) 

8.1. Monitorizarea activităţilor derulate 
în cadrul Programului Prioritar naţional 
pentru dotarea şi finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor culturale de 
drept public din mediul rural şi mic 
urban la proiectele declarate eligibile de 
către M.C.P.N. 

D.C.P.N. Olt 
CJCPCTC Olt 

A.P.L. 

2012 
 

Realizat 
Trim. III 

Verificarea aşezămintelor culturale finanţate 
privind restaurarea lor pe Măsura 322 Sapard în 
localităţile Vitomireşti şi Strejeşti. 

8.2. Acţiuni de renovare, reabilitare a 
celor 4 biserici (monument istoric); 
asigurarea intefgrităţii obiectelor de cult 

Primăria Comunei 
Optaşi Măgura în 

colaborare cu 
preoţii parohi 

2012 -  

9. Susţinerea şi promovarea 9.1. Medalion literar Mihai Eminescu- Primăria Corabia Trimestrul I Realizat  
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

drepturilor culturale 
fundamentale ale tuturor 
cetăţenilor: acces la cultură 
şi participare la viaţa 
culturală, în interdependenţa 
şi interrelaţia acestora cu 
celelalte drepturi 
fundamentale 

luceafărul poeziei româneşti Muzeul Corabia 
Casa de Cultură 

Corabia 
9.2. Simpozion “Sucidava în lumina 
ultimelor cercetări arheologice”- în 
colaborare cu profesorii de la 
Universitatea Craiova care fac pate din 
colectivul de cercetare de la complexul 
arheologic de la Sucidava 

Primăria Corabia 
Muzeul Corabia 

Trimestrul II Realizat  

9.3. “Ziua Dunării” – la Corabia- 
manifestare în colaborare cu unităţile de 
cultură din judeţul Olt. 

Primăria Corabia 
Muzeul Corabia 

Trimestrul II Realizat 
100% 

 

9.4. Sărbătoarea Sfintei Maria 
- Semnificaţia zilei – obiceiuri şi tradiţii 
- Serbare câmpenească la cetatea 
Sucidava-Celei 

Primăria Corabia 
Muzeul Corabia 
Casa de Cultură 

Corabia 

Trimestrul III Realizat 
100% 

 

9.5. “Corabia de Aur “- festival –
concurs de interpretare a muzicii 
populare şi uşoare 

Primăria Corabia 
Casa de Cultură 

Corabia 

Trimestrul III Realizat 
100% 

 

9.6. Festivalul concurs interjudeţean de 
folclor Cântecele Dunării 

Consiliul Local 
Ianca 

Primăria Ianca 

Trim II Realizat  

9.7. Ziua Eroilor Acţiuni comemorative 
desfăşurate în Parcul “Monumentul 
Eroilor”. Depuneri de coroane. 

Primăria comunei 
Osica de Sus; 

Asociaţia culturală 
“Pro Memoria” 

2012 Realizat  

9.8. Zilele comunei Rotunda, Întâlnire 
cu Fii satului 

Primăria comunei 
Rotunda 

CL Rotunda 

Trimestrul 
IV 

Realizat 
100% 

 

9.9. Organizarea celei de a XVI-a Ediţii 
a “Sărbătorii Teiului” 

CJ Olt Consiliul 
Local Băbiciu 

Iunie 2012 Realizat 
100% 

 

9.10. Manifestarea culturală Festivalul 
“Sărbătoarea Secerişului” Ediţia a III a 

Primăria Şerbăneşti 
CJCPCTC Olt 

21.07.2012 Realizat 
Trim. III 

În data de 20.07.2012 s-a organizat cea de-a III-
a festivalului „Sărbătoarea Secerişului” 

9.11. Organizarea Festivalului de folclor 
pentru copii şi tineret “Măguraş de la 
Optaşi” 

Primăria comunei 
Optaşi Măgura, 
Şcoala Populară de 
artă Slatina, DCPN 
Olt. Şcoala Optaşi 

Măgura 

2012 -  
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Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

9.12. Organizarea Festivalului de folclor 
pentru copii şi tineret “Sârba de la 
Corbu” 

Primăria comunei 
Corbu, Şcoala 

Populară de Sartă 
Slatina, DCPN Olt 

2012 Realizat 
100% 

 

9.13 Organizarea Bâlciului anual de 
“Sfântul Petru şi Pavel”, în comuna 
Stoeneşti 

Primăria comunei 
Stoeneşti 

29 iunie 
2012 

Realizat  

9.14. Sărbătoarea  “Mustului şi a 
Vinului “ comuna Stoeneşti 

Primăria comunei 
Stoeneşti 

Trimestrul 
IV 2012 

-  

9.15. “1 Octombrie - Ziua Internaţională 
a Pensionarilor ” 

Primăria comunei 
Stoeneşti 

1.10.2012 -  

9.16. Sărbătoarea comunei “Firul de Aur 
din lada de zestre străbună” 

Primăria comunei 
Poboru Şcoala 

Populară de Arte şi 
Meserii, CJ Olt, 
Muzeul Judeţean 
Olt, Ansamblul 
“Doina Oltului” 

Trimestrul III 
2012 

Realizat 
100% 

 

9.16. Realizarea “Activitatea 
bibliotecilor, în anul 2011” 

DJS Olt Trimestrul I Realizat 
100% 

 

9.17. Realizarea anchetei “Activitatea 
editurilor, în anul 2011” 

DJS Olt Trimestrul I Realizat 
100% 

 

9.18. Realizarea anchetei “Activitatea 
instituţiilor şi companiilor de spectacole 
sau concerte, în anul 2011” 

DJS Olt Trimestrul I Realizat 
100% 

 

9.19. Realizarea anchetei “Activitatea 
muzeelor şi colecţiilor publice, în anul 
2011” 

DJS Olt Trimestrul I Realizat 
100% 

 

CAPITOLUL 25 – POLITICI ÎN DOMENIUL RELA ŢIILOR INTERETNICE 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea unui sistem de 
culegere şi monitorizare a 
datelor privind cuprinderea 
copiilor de vârstă preşcolară 
şi şcolară într-o formă de 
învăţământ. 
 
 
 
 

1.1. Implicarea unităţilor şcolare, cu 
sprijinul mediatorului şcolar, al 
autorităţilor locale şi al serviciului de 
evidenţă a populaţiei în realizarea 
recensământului anual al copiilor de 6/7 
ani din zona arondată. 

ISJ Olt 
CJRAE 

Martie 2012 Realizat  

1.2. Asigurarea accesului la educaţie al 
grupurilor dezavantajate, cu focalizare 
pe romi. 

ISJ Olt 2012 Realizat 
Trim.III 

Pe lista de priorităţi ale MECTS, se află pentru 
construcţia de gradiniţe, GPN Dobriceni,  SAM 
Caracal  şi SAM Drăgăneşti-Olt, urmând să se 
constuiască grădiniţe noi în aceste localităţi. 
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

 
 
 
 

- S-au consiliat un număr de 23 de elevi penrtu 
înscrierea în calsa I, respectiv clasa 
pregătitoare. 
 

1.3. Elaborarea şi implementarea, în 
educaţia formală, informală şi non-
formală, a unor măsuri de combatere a 
stigmatului identitar rom şi de  creştere a 
stimei de sine etnice a copiilor şi 
tinerilor romi. 

ISJ Olt 2012 Realizat ISJ Olt, a oferit  348  locuri la liceu  pentru 
elevii de etnie romă din judet, dintre care doar 
87 de locuri au fost ocupate de elevi de etnie 
romă. 

2. Extinderea, derularea, 
monitorizarea şi  
mediatizarea setului de 
programe de sprijin care 
vizează stimularea 
participării şcolare, 
reducerea absenteismului şi 
obţinerea succesului şcolar 
în învăţământul 
preuniversitar. 

2.1. Elaborarea de proiecte în vederea 
finanţării programelor educaţionale 
promovate de noua lege a educaţiei 
naţionale, “Şcoală după şcoală”, ” A 
doua şansă”,  “Alfabetizare funcţională”.  

ISJ Olt 
ONG-uri rome 

2012 Realizat 
Trim.III 

Proiectul „Educaţia este răspunsul la toate 
întrebările”, îşi propune consilierea elevilor şi a 
părinţilor din grupuri dezavantajate, aflaţi în 
situaţia de risc de abandon şcolar. 

2.2. Derularea programului “Grădiniţa 
de vară” sau a altor initiaţive comunitare 
asemănătoare, în zonele în care 
instituţiile locale depistează cel puţin 15 
copii romi care nu au frecventat 
învăţământul preşcolar. 

ISJ Olt 
 

iunie - august Realizat S-au delurat 4 astfel de iniţiative “Grădiniţa de 
vară”, la: Şcoala nr.1 Slatina; Şcoala Stoeneşti; 
Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu”, 
Caracal; Şcoala Piatra-Olt. 

2.3. Înfiinţarea de grădiniţe/clase 
bilingve (romani-română) sau  de 
grădiniţe/clase în comunităţile unde sunt 
cel puţin 15 solicitări de acest tip. 

ISJ Olt 
 

septembrie Realizat O grupă de grădiniţă studiază bilingv rromani-
română la Liceul Tehnologic “Constantin 
Filipescu”, Caracal. 

2.4. Organizarea de concursuri, activităţi 
extraşcolare, extracurriculare şi tabere 
şcolare care să ofere facilităţi 
copiilor/elevilor romi. 

ISJ Olt 
 

martie - iunie Realizat  

 
 
 

3. 
 
 
 

Armonizarea şi completarea 
sistemului de asigurare a 
calităţii, cu accent pe 
managementul educaţiei 
incluzive. 

3.1. Monitorizarea măsurilor de 
promovare a educaţiei incluzive prin 
comisiile de asigurare a calităţii şi 
inspecţie şcolară. 

ISJ Olt 
 

Permanent Realizat  

3.2. Formarea inspectorilor şcolari, a 
directorilor şi a cadrelor didactice pentru 
utilizarea indexului de educaţie incuzivă. 

ISJ Olt 2012 Realizat  

 
4. 
 

Continuarea măsurilor de 
desegregare în sistemul 

4.1. Monitorizarea aplicării Ordinului 
ministrului educaţiei, cercetării şi 
tineretului nr. 1540/19.07.2007 privind 

ISJ Olt Lunar Realizat Această activitate este realizată permanent de 
către Inspectoratul Judeţean Şcolar Olt.  
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Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

educaţional. interzicerea segregării şcolare a copiilor 
romi şi a activităţilor de desegregare la 
nivel judeţean prin elaborarea de 
rapoarte şi transmiterea acestora 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
4.2. Revizuirea regulamentelor de ordine 
interioară de la nivelul unităţilor de 
învăţământ, în acord cu prevederile 
Legii  educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare şi 
a metodologiilor/regulamentelor nou 
promovate, precum şi în accord cu 
aspecte specifice legate de fenomenul de 
desegregare. 

ISJ Olt 2012 Realizat  

4.3. Monitorizarea efectelor Ordinului 
ministrului educaţiei, cercetării şi 
tineretului nr. 1529/18.07.2007 privind 
dezvoltarea problematicii diversităţii în 
curriculum naţional. 

ISJ Olt 2012 Realizat  

4.4. Aprobarea Metodologiei pentru 
prevenirea şi eliminarea segregării 
şcolare a copiilor romi. 

ISJ Olt 2012 Realizat  

4.5. Elaborarea planurilor de 
desegregare la nivel judeţean. 

ISJ Olt Septembrie În curs de  
desfăşurare 

 

5. 
 

Restructurarea formării  
iniţiale a cadrelor didactice, 
ţinând cont de respectarea  
principiilor şcolii incluzive 

5.1. Formarea profesorilor mentori de 
practică pedagocică. 

ISJ Olt 2012 Realizat  

6. Implicarea CCD-urilor în 
susţinerea non-discriminării,  
a egalităţii de şanse, a 
multicularităţii şi a educaţiei 
incuzive. 

6.1. Introducerea în oferta CCD a unor 
cursuri de promovare a non-
discriminării, a egalităţii de şanse, a 
multicularităţii şi a educaţiei incuzive. 

ISJ Olt Septembrie Realizat Începând cu anul şcolar 2012-2013, în oferta de 
formare a CCD Olt se află cursul “Rromanipen 
Educaţional” care are ca scop promovarea 
multiculturalităţii şi a culturii rromani. 

6.2. Dotarea bibliotecii CCD cu 
materiale educaţionale privind non-
discriminarea, egalitatea de şanse, a 
multicularitatea şi educaţia incluzivă. 

ISJ Olt Septembrie Realizat S-a dotat CCD Olt cu materiale educaţionale 
privind non-discriminarea, egalitatea de şanse, 
multicularitatea şi educaţia incluzivă. 

7. Dezvoltarea unui sistem de 
profesionalizare a 

7.1. Crearea unor baze de date la nivel 
judeţean, privind formatorii în domeniul 

ISJ Olt 
CCD Olt 

2012 Realizat  
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Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

formatorilor din domeniul 
educaţiei incluzive 

educaţiei incluzive, concomitent cu 
continuarea formării acestora de către 
diferiţi furnizori calificaţi. 

8. Continuarea măsurilor 
afirmative de susţinere 
a educaţiei grupurilor 
dezavantajate, cu focalizare 
pe angajarea resursei umane 
care să răspundă nevoilor 
identificate. 

8.1. Formarea mediatorilor şcolari. ISJ Olt 
 

2012 Realizat Toti mediatorii scolari din judetul Olt au 
participat la cursuri de formare. 

8.2. Formarea de voluntari selectaţi din 
rândul elevilor şi studenţilor romi admişi 
pe locurile disticte pentru activităţi de 
asistare şcolară şi consiliere în 
comunităţile şi familiile rome. 

ISJ Olt 
 

2012 Realizat  

9. Monitorizarea activităţii ISJ 
şi a grupurilor/comitetelor 
locale de sprijin pentru 
îmbunătăţirea accesului la 
educaţie al grupurilor 
dezavantajate. 

9.1. Înfinţarea unei comisii pentru 
combaterea segregării şi promovarea 
calităţii educaţiei în şcolile cu un număr 
semnificativ de romi. 

ISJ Olt 
 

Aprilie Realizat  

9.2. Încheierea unor parteneriate  între 
instituţii /organizaţii în vederea asigurării 
functionalităţii sistemului de 
monitorizare a măsurilor de intervenţie 
aplicate la nivel judeţean. 

ISJ Olt 
 

2012 Realizat  

10. Participarea comunităţii 
locale la activităţi şi 
programe de îmbunătăţire a 
accesului nediscriminatoriu 
al copiilor din grupuri 
dezavantajate, aparţinând 
minorităţii romilor, la 
învăţământ obligatoriu, în 
învăţământul de stat. 

10.1. Constituirea la nivel judeţean a 
unui grup de sprijin pentru îmbunătăţirea 
accesului la educaţie a grupurilor 
dezavantajate. 

ISJ Olt 
 

Februarie Realizat  

10.2. Cuprinderea propunerilor grupului 
judeţean de sprijin pentru îmbunătăţirea 
accesului la educaţie a grupurilor 
dezavantajate în Strategia Judeţeană 
privind îmbunătăţirea accesului la 
educaţie. 

ISJ Olt Februarie Realizat  

10.3. Promovarea şi derularea unor 
programe de educaţie parentală precum 
şi a activităţilor care vizează cooperarea 
şcoală-familie-comunitate. 

ISJ Olt 
 

2012 Realizat  

11. 
 

Informare/diseminare 
referitor la 
segregare/desegregare, 
acces nediscriminatoriu la 

11.1. Conceperea şi derularea unor 
campanii de prevenire a discriminării şi 
de promovare a diversităţii şi a 
principiilor de incluziune socială. 

ISJ Olt 
 

2012 Realizat  

11.2. Implicarea directă şi permanentă a ISJ Olt 2012 Realizat  
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educaţie, prevenirea 
absenteismului şi 
abandonului şcolar, a 
abuzului şi neglijării 
copilului. 

părinţilor în luarea deciziilor la nivelul 
şcolii, inclusiv în ceea ce priveşte oferta 
de cursuri opţionale din curriculum-ul la 
decizia şcolii. 

 

11.3. Extinderea predării în limba 
romani sau bilingv în şcoli, prin 
campanii adresate parinţilor romi. 

ISJ Olt 
 

2012 Realizat  

11.4. Însoţirea procesului de desegregare 
de campanii de educaţie interculturală şi 
creştere a stimei de sine desfăşurate în 
cadrul şi în afara şcolii. 

ISJ Olt 
 

2012 Realizat  

11.5. Implementarea unor campanii de 
informare a părinţilor romi cu privire la 
benefiicile frecventării instituţiilor de 
educaţie timpurie. 

ISJ Olt 
 

2012 Realizat  

12. 
 
 
 
 
 

Adaptarea, la  nevoile   pieţei  
muncii, a  cursurilor de  
formare profesională, oferite 
de către Centrul de Formare 
Profesională din structura 
AJOFM Olt. 

12.1. Prin Programul de formare 
profesională al agenţiei pentru anul 
2012,  sunt prevăzute a fi cuprinse la 
cursuri de calificare, recalificare, 
perfecţionare persoane de etnie romă, în 
special femei. 

CFP 
A.J.O.F.M. 

2012 Realizat Până la această dată, au fost cuprinse 7 
persoane, celelalte persoane recrutate nu au 
corespuns ca studii minime necesare pentru 
ocupaţiile în care au fost organizate cursuri. 

 
13. 

 

ldentificarea  modalităţilor 
de recunoaştere a 
competenţelor profesionale 
ale cetăţenilor aparţinând 
minorităţii rome, obţinute în 
afara cadrului formal, în 
scopul  facilitării  incluziunii 
pe piaţa muncii  a 
persoanelor aparţinând 
minorităţii rome. 

13.1. Oferirea de servicii prin Centrul de 
evaluare a competenţelor pentru meserii 
din domeniul construcţiilor. 

CFP 
A.J.O.F.M. 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

Nu au fost solicitari în trim. III al anului 2012 

14. 
 
 
 

Acordarea serviciilor de 
consiliere   profesională  
persoanelor aflate în 
dificultate, inclusiv  pentru 
membrii minorităţii romilor,  

14.1. Acordarea de  servicii de 
informare şi  consiliere profesională 
pentru 100 persoane de etnie romă. 
 

A.J.O.F.M. 
Parteneri sociali 

Autorităţi publice 
locale 

2012 Realizat 
Trim. III 

În trimestrul III au beneficiat de aceste servicii 
116 persoane de etnie romă, din care 14 au fost 
încadrate 

14.2. Desfăşurarea de activităţi tip JOB 
CLUB. 

A.J.O.F.M. 
Parteneri sociali 

2012 -  
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în  vedere reintegrării  
sociale: identificarea surselor 
de finanţare pentru 
demararea de activităţi pe 
cont propriu, sprijin pentru 
pregătirea unui CV şi pentru 
participarea la un interviu, 
găsirea  unui  loc de muncă, 
facilitarea    accesului   la 
locuinţă    socială, publică, 
privată. 

 Autorităţi publice 
locale 

14.3. Organizarea de campanii de 
informare şi consiliere în vederea 
popularizării şi în rândul comunităţilor 
de romi a drepturilor şi  obligaţiilor 
prevăzute în sistemul de asigurări de 
şomaj,  a măsurilor active de stimulare a 
ocupării acestora (5 localităţi cu pondere 
persoane de etnie romă/luna). 

A.J.O.F.M. 
Parteneri sociali 

Autorităţi publice 
locale 

2012 -  

 
 

15. 

Eficientizarea  
parteneriatelor  cu actori 
relevanţi  pe piaţa muncii din 
plan local: sindicate, 
patronate, universităţi, centre 
de formare profesională, 
unităţi   de   învăţământ, 
ONG-uri, autorităţii publice 
locale, etc. 

15.1. Încheierea de parteneriate în 
vederea plasării pe piaţa muncii a 
persoanelor de etnie romă. 

A.J.O.F.M. Olt 
 

2012 Realizat Protocoale  de colaborare cu următoarele 
instituţii:  
- Asociaţia Nevăzătorilor, Filiala Slatina; 
-  Asociaţia Naţională a Surzilor din România, 
Grupa Slatina; 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Drepturilor Copilului Olt; 
- I.T.M. Olt; 
- I.S.J. Olt; 
-A.J.P.I.S Olt. 
 

 
16. 

Organizarea  de cursuri  prin 
care  persoanele  aparţinând 
minorităţii  rome sunt 
învăţate cum să elaboreze  un 
plan de afaceri  şi să iniţieze 
o afacere,  formare în 
managementul afacerilor. 

16.1. Informarea şi îndrumarea 
persoanelor aparţinând minorităţii rome 
către furnizori autorizaţi să desfăşoare 
programe de formare profesională în 
managementul afacerilor. 

A.J.O.F.M. Olt 
A.J.P.S. Olt 

2012 Nerealizat 
Trim. III 

În trimestrul III nu au fost solicitări din partea  
persoanelor de etnie romă pentru consulanţă şi 
asistenţă în vederea începerii unei activităţi. 

 
17. 

 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea unui mecanism 
de monitorizare a incluziunii 
persoanelor aparţinând 
minorităţii rome, pe piaţa 
muncii, la nivel local şi  
judeţean. 

17.1. Prin Programul de ocupare a forţei 
de muncă pentru anul 2012, vor fi 
mediate 150 persoane de etnie romă, din 
care 55  încadrate. 

A.J.O.F.M. Olt 
Comunităţi locale 

2012 Realizat 
 
 
 

Au fost încadrate un număr de 21 persoane de 
etnie romă.  
 
 

17.2. Prin Programul special de ocupare 
a forţei de muncă pentru comunităţi cu 
număr mare de etnici romi, din 
localităţile Caracal şi Stoeneşti 30 

A.J.O.F.M. Olt 2012 Realizat Au fost încadrate un număr de 6 persoane de 
etnie romă.  
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persoane vor fi încadrate. 
 

 

17.3. Organizarea de Burse ale locurilor 
de munca. 

A.J.O.F.M. Olt 2012 Realizat  

17.4. Monitorizarea prin cele 4 Centre 
de Informare şi Consiliere pentru 
persoanele de etnie romă din localităţile: 
Stoeneşti, Grădinari, Iancu Jianu şi 
Potcoava. 

A.J.O.F.M. Olt 2012 Realizat  

18. Organizarea unor campanii 
de stimulare a înregistrării  
persoanelor aparţinând 
minorităţii romilor,  
neocupate, şi de sensibilizare 
a angajatorilor. 

18.1. Organizarea  „CARAVANEI 
ROMILOR” care va avea ca scop,  
diseminarea informaţiilor privind 
instituţiile publice unde se pot adresa 
funcţie de problemele pe care le 
întâmpină. 

Reprezentantii 
institutiilor publice 

deconcentrate 
membre ale GLM 

2012 Realizat 
Trim. III 

Vizite organizate în 15 localităţi cu pondere 
persoane de etnie romă. 

19. Stimularea măsurilor de 
promovare a sănătăţii care să 
contribuie la creşterea 
accesului cetăţenilor 
aparţinând minorităţii rome 
la serviciile de sănătate 
publică şi la creşterea 
speranţei de viaţă. 

19.1. Campanie de vaccinare a copiilor 
nevaccinaţi din comunităţile de cetăţeni 
români de etnie romă. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

Trimestrial Realizat  

19.2. Campanie de evaluare a stării de 
sănătate a cetăţenilor români de etnie 
romă. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

Martie Realizat  

19.3. Campanie de educaţie sanitară 
privind bolile cu transmitere sexuală. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

Trim. I Realizat  

19.4. Campanie de educaţie sanitară 
privind bolile cronice. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

Trim. II -  

19.5. Campanie de promovare a 
principiilor generale de educaţie sanitară 
a cetăţenilor români de etnie romă. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

Trim. III Realizat  

19.6. Campanii uzuale de vaccinare a 
cetăţenilor români de etnie romă 
conform Planului Naţional de Imunizare. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

2012 Realizat  

19.7. Demersuri în vederea angajării de 
mediatori sanitari romi pentru 
comunităţile de romi unde este nevoie. 

DSP Olt 
Instituţia Prefectului 

– Judeţul Olt 

2012 Realizat  
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19.8. Evaluarea stării de sănătate din 
comunităţile de romi. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

Semestrial În curs de 
realizare 

 

20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea de către 
instituţiile centrale, locale şi  
partenerii sociali a 
condiţiilor de locuit decente 
în comunităţile defavorizate 
din punct de vedere economic 
şi social, precum şi  
asigurarea accesului la 
servicii publice şi mică  
infrastructură.  

20.1. Construirea a 28 de locuinţe 
sociale pentru comunitatea de romi din 
Oraşul Corabia prin Programul pilot 
“Locuinţe sociale pentru comunităţile de 
romi” realizat de către Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe conform 
Hotărârii de Guvern nr. 1237/2008. 

Primăria Corabia 2012 În curs de 
realizare 

Proiectul se află în faza de proiectare tehnică. 

20.2. Construirea de locuinţe sociale în 
localităţile cu comunităţi de romi 
însemnate. 

Experţii locali romi 
Autorităţile locale 

2012 În curs de 
realizare 

 

20.3. Reabilitarea locuinţelor aflate într-
un stadiu avansat de degradare pentru 
comunităţile de romi cu posibilităţi 
financiare reduse. 

Experţii locali romi 
Autorităţile locale 

2012 În curs de 
realizare 

În Oraşul Corabia, 4 familii de etnie romă au 
primit sprijin în vederea reabilitării locuinţelor. 

20.4.  Dezvoltarea de centre sociale, 
multifuncţionale având ca obiectiv 
crearea de locuri de muncă prin 
încurajarea inovării în domeniul 
dezvoltării de unităţi economice care să 
furnizeze bunuri şi servicii necesare 
comunităţii, în special în mediul rural, în 
zonele/comunităţile locuite preponderent 
de romi, scopul acestor centre fiind 
acordarea de servicii sociale integrate, 
focusate pe educaţie, formare 
vocaţională şi ocupare, facilitarea 
dialogului comunitar  pentru creşterea 
incluziunii. 

Experţii locali romi 
Autorităţile locale 

AJOFM Olt 
AJPIS Olt 

2012 În curs de 
realizare 

 

21. Organizarea şi dezvoltarea 
unor reţele de revalorizare a 
patrimoniului cultural al 
romilor, inclusiv prin 
adaptarea meseriilor 
tradiţionale la contextul 
economic şi social actual. 

21.1. Publicarea unei reviste cultural-
literare bilingve cu subiect rom şi 
distribuirea sa în judeţ. 

DCCPCN Olt 2012 În curs de 
realizare 

 



 167

Nr. 
Crt.  

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 
Stadiu 

realizare 
obiectiv 

Observaţii 

22. Iniţierea unor proiecte 
culturale de reconstrucţie şi  
afirmare identitară a 
cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome. 
Conceperea şi implementarea 
unor programe de promovare 
şi afirmare a culturii şi  
identităţii romani, în special 
în rândul copiilor, a tinerilor 
şi a funcţionarilor care 
lucrează cu şi pentru 
minoritatea romilor. 

22.1. Organizarea unui concurs anual de 
arte rome (meşteşuguri tradiţionale, 
pictură, grafică, fotografie artistică) şi 
expoziţie cu cele mai bune lucrări. 
 
 

DCCPCN Olt 2012 În curs de 
realizare 

 

23. Organizarea şi dezvoltarea 
unor reţele de revalorizare a 
patrimoniului cultural al 
romilor, inclusiv prin 
adaptarea meseriilor 
tradiţionale la contextul 
economic şi social actual. 

23.1. Organizarea de evenimente de 
promovare a culturii rome cu ocazia 
zilei internaţionale a romilor. 

DCCPCN Olt 2012 Realizat  

24. Iniţierea unor programe de 

prevenire şi combatere a 

discriminării cu care se 
confruntă copiii romi, 
inclusiv prin încurajarea 
realizării de parteneriate 
între organizaţiile  
neguvernamentale şi  
structurile publice locale 
pentru protecţia copilului. 

24.1.  Organizarea de întâlniri în cadrul 
caselor de tip familial, centrelor de 
plasament, centrelor maternale şi de zi, 
precum şi în cadrul primăriilor de 
domiciliu a asistenţilor maternali 
profesionişti, persoanelor de plasament, 
în vederea prelucrării personalului şi 
copiilor aflaţi în plasament, în legătură 
cu prevederile O.G. nr.137/2000, privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare. 
 

DGASPC Olt 2012 Realizat 

Fiecare coordonator al caselor de tip familial, a 
centrelor de zi şi maternale din cadrul 
DGASPC Olt, a efectuat prelucrarea 
personalului şi a copiilor aflaţi în plasament, a 
mamelor protejate, cu privire la prevederile  
O.G. nr. 137/2000, privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 

24.2. Desfăşurarea unor acţiuni în 
unităţile Şcolare din Slatina, Caracal şi 
Corabia, unde sunt elevi copii 

DGASPC Olt Semestrial Realizat În data de 21.09.2012 la Liceul Tehnologic 
Drăgăneşti Olt s-a desfăşurat o acţiune privind 
drepturile copilului, cu accent deosebit şi pe 
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instituţionalizaţi sau de etnie romă din 
comunitate, în vederea informării 
privind drepturile copilului, cu accent 
deosebit pe prevenirea şi combaterea 
discriminării copiilor. 

prevenirea şi combaterea discriminării copiilor. 
 
 
 

25. 
 

Organizarea de campanii 
pentru prevenirea abuzului şi  
neglijării, precum şi a tuturor 
fenomenelor care pot 
determina separarea 
copilului de familie. 

25.1. Derularea de acţiuni de informare 
privind drepturile copilului, pentru 
prevenirea separării de familie, 
prevenirea şi combaterea 
abuzului/neglijării/exploatării, 
combaterea violenţei; elaborarea şi 
distribuirea de materiale informative (în 
şcoli, unităţi sanitare, în comunităţi). 

DGASPC Olt Semestrial Realizat   

26. Elaborarea de proiecte de 
intervenţie socială pentru 
prevenirea şi combaterea 
fenomenului „copiii străzii”,  
prin implementarea unor 
proiecte naţionale şi locale de 
intervenţie socială eficientă şi  
de monitorizare continuă a 
acestora. 

26.1. Desfăşurarea de acţiuni în stradă, 
împreună cu organele de poliţie locală şi 
reprezentanţi ai Serviciului Public de 
Asistenţă Socială (SPAS), în vederea 
identificării, evaluării, intervenţiei şi 
monitorizării cazurilor de copii ai străzii. 

DGASPC Olt Semestrial Realizat   

27 Sensibilizarea opiniei publice 
cu privire la drepturile 
copilului şi problematica 
copilului şi a familiei în 
situaţie de risc sau dificultate. 

27.1. Susţinerea unor campanii de 
informare şi de sensibilizare a opiniei 
publice cu privire la drepturile copilului, 
precum şi la problematica familiei în 
situaţie de risc, organizate în comunitate 
(primării, şcoli). 

DGASPC Olt Semestrial Realizat   

28. Organizarea unor campanii 
de promovare şi respectare a 
drepturilor şi libertăţilor  
fundamentale ale omului (a 
drepturilor civile, politice şi  
sociale), în general, şi a 
dreptului la nediscriminare, 
în special, inclusiv a 

28.1. Organizarea unor campanii de 
promovare şi respectare a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, 
cunoaşterii legislaţiei în domeniu, 
prevenirii absenteismului şcolar, 
consumului de droguri şi efectele nocive 
ale substanţelor şi plantelor cunoscute 
generic sub denumirea de 
„etnobotanice” având ca beneficiari 

IJJ Trimestrial Realizat   Au fost derulate 20 acţiuni în cadrul 
programelor ,,Şcoli în siguranţă” şi „Violenţa 
nu îţi ajută echipa favorită – alege să fii fair-
play”, în instituţii de învăţământ din 
municipiile Slatina şi Caracal şi din oraşele 
Piatra - Olt, Corabia, Potcoava, Drăgăneşti- 
Olt., ocazie cu care au fost distribuite un număr 
de 850  materiale informative care vizau 
prevenirea absenteismului şcolar, consumul 
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dreturilor persoanelor 
aparţinând minorităţilor  
naţionale, în conformitate cu 
normele şi obligaţiile  
internaţionale asumate de 
către România. 

elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din 
instituţiile de învăţământ cu elevi 
preponderent de etnie romă şi în 
localităţile unde există comunităţi de 
romi. 

substanţelor nocive (droguri, etnobotanice, 
alcool, tutun), promovarea nediscriminării, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului.  

28.2. Desfăşurarea activităţilor de 
informare asupra respectării drepturilor 
omului şi implicit a drepturilor 
minorităţilor în special a minorităţii 
rome 

IJJ Lunar Realizat  

29. Continuarea măsurilor 
afirmative în procesul de 
recrutare a personalului 
pentru structurile 
Jandarmeriei Române şi din 
Poliţiei Române din rândul 
cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome, 
în conformitate cu 
prevederile legale. 

29.1. Desfăşurarea de activităţi pe linia 
recrutării candidaţilor, cetăţeni români 
de etnie romă, pentru instituţiile de 
învăţământ din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor pe locurile 
special destinate acestora. 

IJJ, IPJ Mai-Iunie 
2012 

Realizat 
Nu s-a prezentat nici un candidat, cetățean 
român de etnie romă, pentru a participa la 
concursurile organizata de de instituțiile M.A.I 
pentru arma jandarmi. 

29.2. Asistenţă de specialitate privind 
informarea corectă a cetăţenilor români 
de etnie romă asupra condiţiilor de 
participare la concursuri de admitere în  
instituţiile de învăţământ din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi  
Internelor. 

IJJ, IPJ Mai-Iunie 
2012 

Realizat 

Nu s-a prezentat nici un candidat, cetățean 
român de etnie romă, pentru a participa la 
concursurile organizata de de instituțiile M.A.I 
pentru arma jandarmi. 

30. Monitorizarea cazurilor de 
discriminare şi abuz asupra 
romilor săvârşite de 
autorităţi precum şi  
popularizarea sancţiunilor  
luate împotriva acestora, 
precum şi a accesului romilor 
la serviciile publice 

30.1. Întocmirea de rapoarte de 
informare semestrial asupra cazurilor de 
discriminare şi abuz asupra cetăţenilor 
români de etnie romă de care iau la 
cunoştinţă cadrele unităţii pe timpul 
îndeplinirii misiunilor specifice. 

IJJ, IPJ Semestrial Nerealizat Pe timpul executării misiunilor specifice, 
efectivele de jandarmi nu au luat la cunoştinţă 
despre astfel de cazuri. 

30.2. Luarea măsurilor legale conform 
competenţelor atunci când sunt sesizate 
cazuri de discriminare sau când pe 
timpul misiunilor cadrele unităţii iau 
cunoştinţă de astfel de cazuri. 

IJJ La 
constatarea 

unor astfel de 
fapte 

Nerealizat Nu au fost semnalate cazuri. 

30.3. Mediatizarea sancţiunilor luate în  
cazurile de discriminare şi abuz asupra 
romilor precum şi modul de realizare a  
accesului romilor la serviciile publice pe 
timpul executării misiunilor specifice. 

IJJ, IPJ 2012 Realizat  
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31. Dezvoltarea şi consolidarea 

relaţiilor de parteneriat 
dintre jandarmerie, poliţie şi  
romi precum şi organizarea 
de întâlniri ale 
reprezentanţilor jandarmeriei 
şi poliţiei cu reprezentanţii  
comunităţilor de romi. 

31.1. Întâlniri ale reprezentanţilor 
jandarmeriei cu reprezentanţi ai 
comunităţilor de romi pentru  
desfăşurarea în bune condiţii a unor 
activităţi comune (asigurarea măsurilor 
de ordine şi siguranţă publică pe timpul 
activităţilor cultural – educative, 
sportive, etc. desfăşurate de etnia romă) 

 
 

IJJ 
 

Pe timpul 
executării 
misiunilor 
specifice 

 

Realizat  

31.2. Organizarea şi funcţionarea 
continuă şi eficientă a sistemului de 
comunicare şi informare operativă cu 
probleme specifice domeniului ordinii 
publice între reprezentanţii desemnaţi de 
ambele părţi pentru cunoaşterea şi 
dezamorsarea eventualelor situaţii 
tensionate susceptibile a genera violenţă 
familială, comunitară sau interetnică. 

IJJ 2012 Realizat  

31.3. Identificarea, prevenirea şi 
rezolvarea operativă prin mediere 
comunitară, fără caracter judiciar, a 
stărilor conflictuale susceptibile a genera 
violenţă în familie, comunitară sau 
interetnică. 

IJJ 2012 Realizat  

31.4. Introducerea în programele de 
pregătire a specialiştilor în administraţie 
publică, asistenţă socială, sănătate, 
ordine publică, învăţământ, a unor teme 
referitor la prevederile H.G. nr. 
1221/2011, privind Strategia Guvernului 
României de Incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2012 – 2020, precum şi 
a O.G. nr. 137/2000, privind prevenirea 
şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare. 

Reprezentanţii 
instituţiilor publice 

deconcentrate, 
membrii GLM 

2012 Realizat Actele normative menţionate în Plan  sunt 
cuprinse în tematica de studiu la pregătirea 
specifică locului de muncă. 

31.5. Organizarea de întâlniri lunare cu 
liderii comunităţilor de romi în vederea 
rezolvării operative a stărilor 

IPJ Lunar Realizat Au fost organizate un număr de 19 întâlniri cu 
lideri ai comunităţilor de romi din: Slatina, 
Caracal, Corabia, Drăgăneşti-Olt, Balş, Piatra-
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conflictuale precum şi pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a unor 
activităţi comune. 

Olt. 

32. Consolidarea capacităţii  
administrative a structurilor 
de implementare a Strategiei 
Guvernului României de 
Incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând 
minorităţii romilor pentru 
perioada 2012 – 2020. 

32.1. Continuarea procesului de 
identificare a persoanelor fără acte de 
stare civilă şi de identitate în vederea 
emiterii acestora. 

Experţii locali pe 
probleme de romi 

2012 Realizat În luna iulie a acestui an a fost întocmit 
propocolul de colaborare între Instituţia 
Prefectului – Judeţul Olt, Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor, Inspectoratul de Poliţie 
al Judeţului Olt şi Asociaţia Rrom-Grand, 
având ca principal scop facilitarea obţinerii de 
acte de identitate şi de stare civilă pentru 
cetăţenii de etnie romă. 

32.2. Înfiinţarea/reorganizarea 
grupurilor de lucru mixte create la nivel 
local în vederea evaluării problemelor 
din comunităţile de romi. 

Experţii locali pe 
probleme de romi 

Februarie 
2012 

Realizat  

32.3. Evaluarea modului de 
implementare a Strategia Guvernului 
României de Incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2012 – 2020 la nivel 
local de către Instituţia Prefectului – 
Judeţul Olt. 

Instituţia Prefectului 
– Judeţul Olt 

Lunar Realizat  

32.4. Evaluarea activităţii experţilor 
locali pe probleme de romi. 

Instituţia Prefectului 
– Judeţul Olt 

Semestrial În curs de 
realizare 

 

32.5. Realizarea de campanii de 
informare cu privire la dreptul la liberă 
circulaţie în cadrul Uniunii Europene. 

Experţii locali pe 
probleme de romi 

Semestrial Realizat  

 


