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Planul de acţiuni pentru realizarea în Judeţul Olt a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare  
pentru anul 2013 

 
Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

BUGET - FINANŢE 
1. Simplificarea fiscală şi sporirea 

copetitivităţii fiscale a mediului 
de afaceri prin: reducerea 
generală a impozitării, largirea 
bazei de impozitare şi 
simplificarea sistemului de taxe 

1.1. Implementarea şi perfecţionarea 
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  
 

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  
 

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  
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simplificarea fiscală şi sporirea 
copetitivităţii fiscale a mediului 
de afaceri prin creşterea 
colectării veniturilor bugetare 
 
 
 
 
 

2.1 Cresterea gradului de recuperare a 
creantelor bugetului general consolidat prin: 

- Monitorizarea zilnica a încasarilor la 
bugetul consolidat al statului în vederea 
întreprinderii de măsuri operative pentru 
realizarea programului de încasari la nivelul 
fiecarei 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 fată de bugetul statului, 

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

Permanent  
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Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

în vederea conformării voluntare la plata 
impozitelor, taxelor şi a altor venituri 
bugetare. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

Simplificarea fiscală şi sporirea 
copetitivităţii fiscale a mediului 
de afaceri prin reducerea 
evaziunii fiscale  
 
 
 

3.1 Pentru reducerea fraudei şi 
neconformării în domeniul TVA, reformarea 
şi sprijinirea procesului de rambursare a 
TVA, eliminarea întârzierilor în decontarea 
rambursărilor de TVA organele de inspecţie 
fiscală vor efectua, cu prioritate, inspecţii 
fiscale la contribuabilii care solicită 
rambursarea taxei pe valoarea adăugată. 

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

Permanent  
 

3.2 Potrivit prevederilor programului 
de activitate, în anul 2013, în vederea 
reducerii fraudei fiscale şi a arieratelor din 
economia judeţului Olt, inspecţiile fiscale 
generale din proprie iniţiativă vor fi orientate 
către contribuabilii cu risc fiscal ridicat 
urmare analizei de risc efectuate, către 
contribuabilii care înregistrează pierderi, 
către contribuabilii care efectuează tranzacţii 
intracomunitare. 
Întrucât taxa pe valoarea adăugată reprezintă 
resursa cu cea mai mare pondere în bugetul 
general consolidat al statului, structurile de 
inspecţie fiscală din cadrul şi din subordinea 
DGFP Olt vor efectua verificări fiscale la 
contribuabilii care desfăşoară activităţi în 
domeniul comerţului, industriei, agriculturii, 
construcţiilor, prestărilor de servicii şi altele, 
pentru identificarea şi combaterea fraudelor 

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

Permanent  
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Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

fiscale privind taxa pe valoarea adăugată, 
analizând circuitul comercial în scopul 
identificarii riscurilor asociate neândeplinirii 
obligaţiilor fiscale de către societăţile care 
figurează în calitate de furnizor sau client 
precum şi al sustragerii de la plata 
impozitelor şi taxelor datorate bugetului 
general consolidat. 
   De asemenea, având în vedere implicaţiile 
evaziunii fiscale în domeniul taxei pe 
valoarea adăugată asupra intereselor 
financiar-fiscale ale Uniunii Europene din 
perspectiva contribuţiei României la sistemul 
resurselor proprii comunitare, pentru 
reducerea evaziunii fiscale în domeniul taxei 
pe valoarea adăugată, vor fi efectuate 
inspecţii fiscale la contribuabilii aflaţi în aria 
de competenţă care realizează achiziţii şi 
livrări intracomunitare cu diverse bunuri 
3.3 Acţiuni operative, controale 
inopinate şi/sau încrucişate, în limita 
competenţelor aprobate de preşedintele 
ANAF, 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 privind 

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

Permanent  
 



 4

Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

raportarea acţiunilor de control efectuate de 
către organele cu atribuţii de control aflate în 
subordinea ANAF. 
3.4 Structurile de inspecţie fiscală din 
cadrul şi din subordinea DGFP Olt vor 
efectua, conform competenţelor, inspecţii 
fiscale în baza informaţiilor transmise de 
Garda Financiară. 

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

Permanent  
 

4. Simplificarea fiscală şi sporirea 
copetitivităţii fiscale prin 
implementarea unui sistem de 
management modern şi eficace. 

4.1 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 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acţiuni de control privind 
descoperirea şi combaterea 
evaziunii fiscale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. 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.  
5.1.1. În domeniul importului, producţiei şi 
comercializării alcoolului şi băuturilor 
alcoolice; 
5.1.2. În domeniul uleiurilor minerale; 
5.1.3. În domeniul produselor din tutun, 
cafea şi derivatele acestora; 
5.1.4. Alte produse accizate 

Direcţia Judeţeană pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale 

Olt 

Permanent 

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

DJAOV Olt Permanent 
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Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

regimului de accizare şi autorizaţiilor de 
utilizator final: 
5.2.1.Agenţi economici care comercializează 
produse accizabile 
5.2.2.Agenţi economici care utilizează 
produse accizabile. 
5.3. 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 

5.4. 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  

Direcţia Judeţeană pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale 

Olt 

Permanent 
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Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

cu  risc  ridicat  de  frauda  în  domeniul  
produselor  accizabile; 
- verificarea  condiţiilor  post  autorizare  
pentru  toţi  utilizatorii  finali  care  deţin  
autorizaţii  de  utilizator  final  valide;                 
   - analizarea  cu  responsabilitate  a  
dosarelor  depuse  pentru  eliberarea  
autorizaţiilor  de  utilizator  final.      

EDUCAŢIE 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creşterea performanţei 
sistemului românesc de 
învăţământ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Asigurarea logisticii şi pregătirea 
examenului de definitivare în învăţământ 

Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Olt 

Casa Corpului Didactic 
Unităţile de învăţământ 

Iulie 2013 

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 

Iulie –August 2013 

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

I. Ş.J. Olt  
Universităţi 

Unităţile de învăţământ 

Septembrie 2013 

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

I. Ş.J. Olt  
Universităţi 

Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

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

M.E.N. 
I. Ş.J. Olt  

Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

1.6. Monitorizarea respectării legalităţii în 
organizarea şi desfăşurarea învăţământului  

M.E.N. 
I. Ş.J. Olt  

Anul şcolar 2012-
2013 
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Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

particular  
1.7. Asigurarea de consultanţă pentru 
finanţare prin LLP a şcolilor în realizarea de  
proiecte din domeniul integrării europene şi 
pentru accesarea de Granturi/POSDRU/ 
Acordarea de consiliere /consultanţă pentru 
aplicanţi 

M.E.N. 
I. Ş.J. Olt  
POSDRU 

 

Anul şcolar 2012-
2013 

1.8. Crearea condiţiilor optime de pregătire 
pentru disciplinele de examen la Evaluarea 
Naţională şi  Examenul de Bacalaureat 

M.E.N. 
I. Ş.J. Olt  

Unităţile de învăţământ 

Septembrie 2013 

1.9. Organizarea examenelor naţionale de 
sfârşit de ciclu în conformitate cu ordinele, 
regulamentele, metodologiile şi procedurile 
elaborate de MEN 
1.9.1. Favorizarea  reuşitei şcolare din 
perspectiva  concursurilor si a examenelor 
finale prin organizarea de acţiuni specifice 
(pregatiri suplimentare,  simulări ale  
examenelor naţionale ).    
1.9.2.   Creşterea  activităţii de inspecţie 
şcolară (frontală, tematică, de specialitate) cu 
scopul îmbunătăţirii rezultatelor obţinute la 
final de ciclu. 

M.E.N. 
I. Ş.J. Olt  

Unităţile de învăţământ 

Iunie-Septembrie 
2013 

1.10. Organizarea şi desfăşurarea 
olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

M.E.N. 
I. Ş.J. Olt  

Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

1.11. Stabilirea echipelor de cadre didactice 
pentru pregătirea loturilor olimpice judeţene 
pe specialităţi şi a pregătirii de performanţă a 
elevilor din învăţământul preuniversitar  

I.Ş.J. Olt 
Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 
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Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

1.12. Derularea activităţilor instructiv-
educative în Centrul Judeţean de Excelenţă 
Olt, înfiinţat conform OMECTS nr. 6018/ 
15.10.2012 

I.Ş.J. Olt 
Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

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

I.Ş.J. Olt 
Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

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

I.Ş.J. Olt 
Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

1.15. 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 2012-
2013 

1.16. 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 elevilor şi a personalului didactic 

I.Ş.J. Olt 
Unităţile de învăţământ 
Parteneri educaţionali 

Anul şcolar 2012-
2013 

1.17.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 2012-
2013 

1.18.Aplicarea metodologiei de mişcare a 
personalului didactic şi respectarea 
calendarului aferent, conform OMECTS 
nr.6239/ 14.11.2012 

M.E.N. 
I. Ş.J. Olt  

Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

1.19.Realizarea situaţiei statistice privind M.E.N. Anul şcolar 2012-
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Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

modul de încadrare pe post a cadrelor 
didactice conform OMECTS  nr.6239/ 
14.11.2012 

I. Ş.J. Olt  
Unităţile de învăţământ 

2013 

1.20.Selectarea şi implicarea metodiştilor în 
inspecţia şcolară precum şi identificarea si 
utilizarea de noi canale de comunicare cu 
beneficiarii serviciilor educaţionale prin 
întâlniri  la sediul ISJ sau în zone 

I. Ş.J. Olt  
 

Septembrie 2013 

1.21. Programe specifice având ca obiective 
diminuarea abandonului şcolar, a 
absenteismului şi a problemelor sociale 
implementate de CJRAE 

Centrul Judeţean de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională 

CJAPP 

Anul şcolar 2012-
2013 

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

M.E.N. 
I. Ş.J. Olt  

Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

1.23.Diseminare/Formare/Valorizare rezultate 
în urma implementării proiectelor cu finanţare 
europeană      
   Cursul de formare “Extinderea 
competenţelor IT în învăţământul 
preuniversitar” – utilizarea eficientă a 
laboratoarelor informatizate are ca obiectiv 
dezvoltarea profesională a resurselor umane 
din sistemul de învăţământ,prin dobândirea de 
către acestea de calificări moderne,adaptate 
contextului actual al societăţii informaţionale 
şi cerinţelor pieţii muncii  POSDRU-
87/1.3/5/62260                           

M.E.N. 
I. Ş.J. Olt 

Unităţile de învăţământ 
ARNIEC&SC SIVECO 

Aprilie 2012- Iulie 
2013 

1.24.Monitorizarea şi coordonarea activităţii 
cadrelor didactice mentori de practică 

M.E.N. 
I. Ş.J. Olt 

Anul şcolar 2012-
2013 
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Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

pedagogică 
 
� identificarea cadrelor didactice mentori de 
practică pedagogică/ anul şcolar 2012-2013 
în vederea coordonării activităţii studenţilor 
de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei - 
Piteşti; 
� desfăşurarea activităţii de practică 
pedagogică; 
� monitorizarea activităţii mentorilor de 
practică pedagogică; 
� transmiterea de feedback/rezultatele 
evaluării activităţii de practică pedagogică 
desfăşurată în anul şcolar 2012-2013 

Universitatea din Piteşti, 
Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei- Filiala Slatina 

C.N.V. „N.Titulescu” Şcoala 
Gimnazială „E. Ionescu”- 

Slatina,  
Şcoala Gimnazială „Şt. 
Protopopescu”- Slatina, 

G.P.P. Nr. 1- Slatina, GP.P. 
Nr. 7- Slatina,  

G.P.N. „Spiru Vergulescu”- 
Slatina 

 
 

Septembrie 2012 
 
 
 

Octombrie 2012-
Iunie 2013 

 
 

Iunie-iulie 2013 

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

M.E.N. 
I. Ş.J. Olt 
C.C.D. Olt 

 
Trimestrul IV 2013 

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

I. Ş.J. Olt 
C.C.D. Olt 

Anul 2013 în funcţie 
de fondurile alocate 

1.27. Editarea revistei Judeţene ”PROEDU 
OLT” 

I. Ş.J. Olt Trimestrial 

1.28. Editarea revistei naţionale 
”PROEDUCAŢIA” 

C.C.D. Olt Trimestrial 

1.29. Achiziţie fond de carte M.E.N 
C.C.D. Olt 

Anul 2013 

1.30. Completarea corpului de profesori 
mentori în anul şcolar curent, conform 
Ordinului 5485 din 29 septembrie 2011 
publicat în Monitorul Oficial nr. 739 din 20 

M.E.N 
I.Ş.J. Olt 

C.C.D. Olt 
 

Februarie-Iunie 2013 
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Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

octombrie 2011 
�Selecţia profesorilor mentori pentru 
coordonarea stagiului practic în vederea 
ocupării unei funcţii didactice: 
� Elaborarea procedurii operaţionale privind 
concursul de selecţie a profesorilor mentori; 
� Diseminarea informaţiilor privitoare la 
organizarea şi desfăşurarea selecţiei 
profesorilor mentori; 
� Evaluarea portofoliilor individuale ale 
candidaţilor; 
� Anunţarea candidaturilor admise în urma 
evaluării portofoliilor candidaţilor; 
� Desfăşurarea probelor practice de către 
candidaţii admişi; 
� Anunţarea rezultatelor finale ale selecţiei 
profesorilor mentori; 
� Emiterea de către Inspectorul Şcolar 
General a deciziilor de numire a candidaţilor 
admişi ca profesori mentori; 
� Înfiin ţarea Registrului privind Corpul 
profesorilor mentori la nivelul I.S.J. Olt. 
1.31 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 2013 
 

1.32. Organizarea concursului anual de 
acordare a titlului de profesor-emerit, conform 

M.E.C.T.S. 
Unităţi şcolare 

Septembrie 2012-
iulie 2013 
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Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

prevederilor Capitolului III din O.M.E.C.T.S. 
nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei 
privind formarea continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar 

C.C.D. Olt  

1.33. Editarea revistelor şcolare de către 
unităţile de învăţământ din judeţ  

Unităţi şcolare Anul şcolar 2012-
2013 

1.34. Achiziţionarea de microbuze şcolare   M.E.N. Trim III 2013 
1.35. Introducerea unui sistem audio  în 
şcolile speciale, în scop terapeutic 
(meloterapie) 

I.Ş.J. Olt 
CJ 

Anul şcolar 2012-
2013 

1.36. Ocuparea posturilor/catedrelor vacante 
cu personal calificat 

I.Ş.J. Olt 
Unităţi şcolare 

Anul şcolar 2012-
2013 

1.37. Realizarea etapelor de mobilitate cu 
respectarea calendarului 

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

Anul şcolar 2012-
2013 

2. Asigurarea deprinderilor şi 
competenţelor  care să permită 
dezvoltarea personală, 
intelectuală  şi profesională din 
perspectiva învăţării pe tot 
parcursul  vieţii. 
 

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

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

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

•  Proiect internaţional România-
Bulgaria ,,Copilăria –piatra de temelie 
a prieteniei” 

•  Concurs interjudeţean ,,Candoarea 
copilăriei prin dans si fotografie”a II a 
ediţie 

•  Proiect educativ Regional ,,Modelarea 
caracterului elevilor prin activităţi 
extracurriculare” 

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

 

Anul şcolar 2012-
2013 
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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 

•  Cursuri în cadrul Proiectului Naţional 
,,Aripi spre viitor”: ,,Dezvoltarea 
abilităţilor socio-emoţionale la copii 
cu vârsta între 3-7 ani” 

•  Organizarea la nivel judeţean  cursuri 
de formare continuă a cadrelor 
didactice ,,Dezvoltarea abilităţilor 
socio-emoţionale” 

2.3.2. Metode şi tehnici de cunoaştere a 
personalităţii elevului 
2.3.3.Managementul procesului de învăţământ 
2.3.4. Managementul programelor şi 
parteneriatelor educaţionale 

M.E.C.T.S. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

UNICEF România 
 

Anul 2013 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Perfecţionarea continuă a cadrelor 
didactice prin cursuri de formare profesională 
organizate de instituţii abilitate şi prin 
proiecte finanţate din fonduri structurale 

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

C.C.D. Olt 
 

Anul şcolar 2012-
2013 

 

2.5. Organizarea şi derularea, la nivel 
judeţean, a programelor de formare a cadrelor 
didactice pentru evaluările naţionale ce 
urmează a fi implementate de către Centrul 
Naţional de Evaluare şi Examinare, 
beneficiarul proiectelor POSDRU  
2.5.1.Evaluarea la finalul clasei pregătitoare 

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

C.C.D. Olt 
 

La solicitarea 
Centrului Naţional 

de Evaluare şi 
Examinare 

 
 

Iunie 2013-02-13 12-
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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 
2.5.5. Evaluare standardizată la clasa a IV-a la 
nivelul judeţului Olt  (disciplinele : Română şi 
Matematică) 

13 mai 2013-02-13  
 

19 mai 2013 
 
 

Mai 2013 
 

27-31 Mai 2013 

2.6. Efectuarea anchetei privind învăţământul 
profesional şi postliceal la sfârşitul anului 
şcolar 2012-2013 şi începutul anului şcolar 
2013-2014 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

Trimestrul IV 2013 

3. 
 
 
 
 

Depolitizarea sistemului şi 
promovarea profesioniştilor în 
managementul educaţional în 
învăţământul 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.N. 
I.Ş.J. Olt 

 

Anul şcolar 2012-
2013 

3.2.Elaborarea si aprobarea proiectului 
planului de  şcolarizare pentru anul şcolar 
2013-2014, din perspectiva cuprinderii în 
educaţie şi continuării studiilor 

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

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

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de învăţământ 
Parteneri educaţionali 

Anul şcolar 2012-
2013 

 

3.4. Sesiune de informare şi diseminare în 
cadrul Adunării Eparhiale a Episcopiei 

I.Ş.J. Olt 
Parteneri educaţionali 

31 ianuarie 2013 
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Slatinei şi Romanaţilor, privind activitatea la 
disciplina religie din cadrul ISJ Olt, 
compartimentul curriculum. 
3.5.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.N. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

 

3.6. Organizare de cursuri de formare pentru 
manageri şcolari şi personalul didactic auxiliar 
– secretari şcolari şi administratori financiari 
pentru implementarea descentralizării 
învăţământului preuniversitar:  
 

  3.6.1.  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 
 
3.6.2. Management educaţional şi 
comunicare instituţională 
 
3.6.3. Familia – partener al şcolii în 
educaţie 
 

M.E.N. 
CCD Olt 
I.Ş.J. Olt 

 
 
 

M.EN. 
ISJ Teleorman 

C. C. D.Teleorman 
ISJ Olt – partener 

POSDRU/85/1.1/S/62699 
C. C. D. Olt – partener 

POSDRU/85/1.1/S/62699 
 
 
 

M.E.N. 
CCD Olt 
I.Ş.J. Olt 

Anul şcolar 2012-
2013 
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3.6.4. Înregistrările în REVISAL în 
contextul noilor reglementări 

4. Stimularea inovării şi 
creativităţii, inclusiv a spiritului 
antreprenorial, la toate 
nivelurile de educaţie şi de 
formare profesională prin 
aplicarea unui curiculum şcolar 
bazat pe competenţe 

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

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de învăţământ 

Septembrie 2013 

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

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

 

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 performanţă) 

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

 

4.4.Organizare de cursuri din oferta Casei 
Corpului Didactic, supusă avizării Ministerul 
Educaţiei Naţionale: 
4.4.1. Abilitare curriculară  
4.4.2.Dezvoltarea competenţelor pentru o 
lectură performantă; 
4.4.3.Didactica limbii franceze/didactique du 
FLE; 
4.4.4.Metode moderne de predare a religiei; 
4.4.5.Didactica limbii şi literaturii române; 
4.4.6.Repere în didactica matematicii; 
4.4.7.Metode tradiţionale şi moderne de 
predare a limbii engleze; 
4.4.8.Educaţia pentru sănătate; 
4.4.9.Abilitate curriculară şi apostolat; 

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

Judeţean Olt 
Unităţi şcolare 

Trimestrul II, III an 
2013 
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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 
4.5.2. Educaţia nonformală 

M.E.N. 
C.C.D. Olt 

 
 

Trimestrul II 2013 

4.6. Organizare de cursuri de formare 
continuă a cadrelor didactice centrate pe 
învăţământ digitalizat , pedagogie modernă şi 
actualizare a cunoaşterii în aria curriculară a 
disciplinei 
4.6.1. Abordări practice ale absenteismului  şi 
abandonului şcolar;  
4.6.2. Prevenirea şi combaterea violenţei în 
spaţiul şcolar;  
4.6.3. Dezvoltarea competenţelor pentru o  
lectură performantă ; 
4.6.4. Asigurarea calităţii educaţiei în şcoli ; 
 � Editarea Ghidului  pentru activităţi C.D.Ş. 
cu caracter transdisciplinar la nivelul 
învăţământului preprimar  
� Arii tematice implicate în acest auxiliar  
sunt:  
      - educaţia pentru sănătate, 
      - învăţarea despre  ţări europene,  
      - învăţarea şi predarea limbilor străine.  
� Principalele competenţe vizate sunt: 
comunicarea  în limba maternă, comunicarea 
în limbi străine, competenţe sociale şi civice, 

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

C.C.D. Olt 
Unităţi şcolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anul şcolar 2012-
2013 
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conştientizare culturală . 
4.6.5. Consiliere şi orientare şcolară ; 
4.6.6. Tehnici de comunicare educaţională ; 
4.6.7. Consiliere şi inovare pedagogică în 
C.D.I. ; 
4.6.8. Dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice prin activităţi de mentorat ; 
4.6.9. Didactica limbii franceze/didactique du 
FLE ; 
4.6.10. Educaţie pentru respectarea drepturilor 
copilului ; 
4.6.11. Educaţia elevilor – cheia prevenirii 
consumului de droguri ; 
4.6.12. Educaţie pentru sănătate ; 
4.6.13. Iniţiere în domeniul biblioteconomiei  
4.6.14. Instruire prim ajutor premedical pentru 
cadre didactice şi nedidactice ; 
4.6.15. Tinerii   împotriva violenţei ; 
4.6.16. Educaţie  nonformală ; 
4.6.17. Curriculum diferenţiat şi adaptat ; 
4.6.18. Împreună pentru şcoala incluzivă ; 
� Participare la Seminarul de formare ,,Pasi 
spre educaţia  incluzivă în grădiniţe”-în cadrul 
proiectului ,,Pasi spre educaţia incluzivă din 
grădiniţe” 
4.6.19. Educaţie pentru informaţie I ; 
4.6.20. Educaţie pentru informaţie II ; 
4.6.21. Sprijinirea dezvoltării  capacităţii de 
cooperare între şcoli şi universităţi, între şcoli 
şi agenţii economici, între şcoli şi parteneri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociatia RENINCO 
România în parteneriat cu 

Ministerul Educatiei 
Naţionale, cu sprijin tehnic 

şi financiar din partea 
Reprezentantei UNICEF in 

România 
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sociali 
4.7. Formarea reprezentanţilor comunităţii 
locale, membrii ai Consiliilor de 
Administraţie ale unităţilor şcolare în 
domeniul Managementului educaţional, prin 
proiectul E-MANAGER ŞCOALA PLUS, 
care  cuprinde şase module: 

M. E. N. 
ISJ Teleorman 

C. C. D.Teleorman 
ISJ Olt – partener 

POSDRU/85/1.1/S/62699 
C.C.D. Olt – partener 

POSDRU/85/1.1/S/62699 

Mai 2013 

4.8. Expoziţii de manuale 
 

M.E.N. 
C. C.D. Olt 

Trimestrul IV 
 

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

C.C.D. Olt 
Unităţi şcolare 

Trimestrul IV 
 

4.10. Asigurarea calităţii şi stimularea 
excelenţei în învăţământul preuniversitar prin 
organizare de cursuri din oferta CCD, supusă 
avizării MEN 
4.10.1 Asigurarea calităţii educaţiei în şcoli; 
4.10.2. Tehnici de comunicare educaţională; 
4.10.3. Profesorii metodişti şi inspecţia 
şcolară 
4.10.4. Teoria şi metodica predării modulare 
în învăţământul profesional şi tehnic 
4.10.5. Proiectarea didactică la disciplina 
religie- calitate şi eficienţă în procesul 
instructiv educativ 
4.10.6. Utilizarea Tablei interactive Mimo în 
procesul educaţional; 
4.10.7. Dezvoltarea profesională a cdrelor 
didactice prin activităţi de mentorat 

M.E.N. 
C. C.D. Olt 
I.S.J. Olt 

Trimestrul I 2013 

5. Stimularea educaţiei 5.1.Corelarea planului de şcolarizare pentru M.E.N. Anul şcolar 2012-
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permanente şi obţinerea unor 
calificări noi, pentru integrarea 
tinerilor pe piaţa muncii prin 
dezvoltarea de politici care să 
asigure un nivel ridicat de 
creştere şi de ocupare durabilă 
a forţei de muncă, bazate pe 
cunoaştere 

învăţământul profesional cu ponderile 
domeniilor de calificare şi calificările 
solicitate precum şi cu interesele şi aspiraţiile 
individuale ale elevilor 

I.Ş.J. Olt 
Unităţile de învăţământ 

2013 

5.2.Aplicarea programelor privind dezvoltarea 
învăţământului profesional şi tehnic; 

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

5.3. Organizarea Festivalului Naţional al 
Şanselor Tale 

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

C.C.D. Olt 
Unităţile de învăţământ 

Decembrie 2013 

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

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

C.C.D. Olt 
Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

5.5. Organizarea de cursuri de formare: 
5.5.1. Consiliere şi orientare; 
5.5.2. Iniţiere în domeniul biblioteconomiei; 
5.5.3. Instruire prim ajutor premedical pentru 
cadre didactice şi nedidactice 
5.5.4. Şahul în şcoală; 
5.5.5. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale 
prin educaţie raţională şi activităţi de 
voluntariat; 
5.5.6. Istoria evreilor şi holocaustul; 
5.5.7. Lumea ocupaţiilor – orientare şi 
consiliere vocaţională; 
5.5.8. Promovarea şi valorizarea diferenţelor 
de gen în dezvoltarea abilităţilor privind 
educaţia tehnologică; 

C.C.D. Olt 
Unităţile de învăţământ 

Trimestrul I, II şi IV 
2013 
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5.6. Parteneriate cu instituţii de învăţământ 
Superior în scopul inserţiei absolvenţilor din 
învăţământul profesional şi tehnic; 
- Consolidarea capacităţii instituţionale a 
Consorţiului Regional pentru educaţie şi 
formare profesională 
- Corelarea  ofertei educaţionale a 
învăţământului profesional şi tehnic cu 
cerinţele pieţei muncii 
- Parteneriate active şcoală-întreprindere în 
vederea îmbunătăţirii formării profesionale 
iniţiale 

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

Universităţi 

Anul şcolar 2012-
2013 

5.7. Organizare de Simpozioane şi comunicări 
ştiinţifice 
 

 

C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Unităţi şcolare 
Alte C.C.D. din ţară 

Trimestrial 
 
 
 

6.   Reducerea analfabetismului în 
vederea integrării pe piaţa 
muncii prin implementarea 
programelor ”A doua şansă 
primar” şi ”A doua şansă 
gimnazial inferior” în cât mai 
multe unităţi şcolare 

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

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

C.C.D. Olt 

Anul şcolar 2012-
2013 

6.2. Parteneriate cu unităţi şcolare, ONG-uri CCD Olt 
Unităţi şcolare  

Trimestrial 

7. Asigurarea accesului la educaţie 
pentru minorităţile naţionale şi 
pentru grupurile dezavantajate 

7.1. Iniţierea de proiecte educaţionale pentru 
îmbunătăţirea accesului la educaţie a 
grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe 
romi 

IŞJ Olt 
Unităţi şcolare 

Permanent 

7.2. Îmbunătăţirea cuprinderii în învăţământ a 
copiilor şi tinerilor din grupurile 

IŞJ Olt 
Unităţi şcolare 

Octombrie 2013 
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dezavantajate, la toate nivelurile de 
şcolarizare 
7.3. Crearea unui mediu educaţional 
stimulativ pentru copiii proveniţi din 
comunităţi dezavantajate 

IŞJ Olt 
Unităţi şcolare 

Permanent 

7.4. Implementarea măsurilor Strategiei de 
îmbunătăţire a situaţiei romilor în domeniul 
educaţiei 

IŞJ Olt 
Unităţi şcolare 

Permanent 

7.5. Asigurarea necesarului de personal 
didactic calificat si necalificat de etnie romă 
pentru predarea limbii romani si a istoriei si 
traditiilor romilor în şcolile din comunităţile 
care solicită aceasta 

IŞJ Olt 
Unităţi şcolare 

15 septembrie 2013 

7.6. Dezvoltarea competenţelor de acţiune 
remedială asupra cazurilor de neşcolarizare şi 
abandon 

IŞJ Olt 
Unităţi şcolare 

Permanent 

7.7. Funcţionarea unei reţele mediatori şcolari 
din rândul etniei rome, care să faciliteze 
relaţia şcoală-comunitate Romă 

IŞJ Olt 
Unităţi şcolare 

Permanent 

7.8. Ocuparea locurilor pentru elevii romi, în 
şcoli profesionale, licee, colegii şi universităţi 

IŞJ Olt 
Unităţi şcolare 

25 septembrie 2013 

7.9. Aprofundarea investigaţiilor privind 
abandonul şcolar şi ini ţierea unor măsuri 
ameliorative – Programul de prevenire şi 
combatere a abandonului şcolar 

IŞJ Olt 
Unităţi şcolare 

Anul şcolar 2012-
2013 

 

7.10. Dezvoltarea unui fond documentar cu 
manuale, dicţionare şi cărţi cu predare îm 
limba rromani 

M.E.N. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Unităţi şcolare 

Anul şcolar 2012-
2013 

 

7.11. Asigurarea de consultanţă privind M.E.N. Anul şcolar 2012-
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programele şcolare specifice şi programele de 
titularizare şi acordare a gradelor didactice 

C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Unităţi şcolare 

2013 
 

7.12. Derularea de proiecte educaţionale pe 
tematica interculturalităţii 

M.E.N. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Unităţi şcolare 

Anul şcolar 2012-
2013 

 

8. 
 

Asigurarea educaţiei 
complementare  în cadrul 
programului ”Şcoală dupa 
şcoală 

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

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corelarea programelor 
educaţionale cu piaţa muncii 
(formarea iniţială a tinerilor 
într-o corelare mai strânsă a 
programelor de studii cu nevoile 
spaţiului socio-economic actual) 

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

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt 

Unităţi şcolare  
 

Anul şcolar 2012-
2013 

9.2. Utilizarea rezultatelor obţinute în cele 
două proiecte derulate de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Olt în calitate de beneficiar, 
MONINSERT – Monitorizarea inserţiei 
profesionale a absolvenţilor de învăţământ 
tehnic şi profesional, nivel I şi nivel II, şi în 
calitate de partener, Pas cu pas spre viaţa 
activă, pentru creşterea ratei de continuare a 
studiilor şi a şanselor de ocupare a unui loc de 
muncă în calificarea dobândită, prin corelarea 
ofertei educaţionale din IPT cu aspiraţiile 
individului şi cu cerinţele de pe piaţa muncii 
şi sporirea interesului factorilor implicaţi în 
fundamentarea cifrei de şcolarizare din IPT 

I.Ş.J. Olt 
C.L.D.P.S. Olt 

I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti 
Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 
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precum şi la creşterea gradului de adecvare a 
ofertei de formare profesională iniţială la  
aspiraţiile elevilor şi la cerinţele pieţei muncii.  
9.3. Organizare de cursuri de formare: 
9.3.1. Calcul tabelar : Microsoft Office Excel 
9.3.2. Intel Teach – instruire în societatea 

cunoaşterii 
9.3.3. Consiliere şi inovare pedagogică în 
C.D.I 

M.E.N. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

 

Trimestrul II 2013 
 

 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiunea europeană şi 
internaţională a învăţământului 
românesc (asumarea rolului de 
stat membru al Uniunii 
Europene prin participarea la 
politicile şi iniţiativele  comune 
în domeniul educaţiei) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.Consolidarea importanţei învăţării pe tot 
parcursul vieţii pentru creşterea coeziunii 
sociale, a cetăţeniei active, a dialogului 
intercultural bazat pe înţelegere, respect şi 
toleranţă pentru alte culturi, a egalităţii de 
şanse, a dezvoltării prin accesarea Lifelong 
Learning Programme 

I.Ş.J. Olt 
 

Anul şcolar 2012-
2013 

10.2.Continuarea posibilităţii de dezvoltare, 
de atragere, încurajare şi stimulare a 
elevilor/tinerilor în îmbunătăţirea calităţii 
vieţii – cursuri de formare, implicarea în 
proiecte profesionale: 
10.2.1 Educaţia prin şi pentru valori în 

context 
 European 
10.2.2 Dimensiuni europene ale predării 
limbii engleze 

M.E.N. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Unităţi de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 

10.3. Derularea parteneriatelor şcolare 
Comenius Multilaterale pentru promovarea 
dimensiunii europene în educaţie: 

•  La revue des adolescents                         

Unităţile de învăţământ: 
 
 

C.N. ”Ion Minulescu”  Slatina       

2012-2014 
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•  A choral song 
•  National legends 
•  Vivre mon college 
•  Maestru bucătar de 12 stele. Călătorim 
şi mâncăm în Europa 
•  SOSMovEUs – A project on Special 
Outdoor Sports that moves us in European 
areas 

  Liceul ”Ştefan Diaconescu”        
 Potcoava 

Liceul cu Program Sportiv Slatina 
  Şcoala gimnazială „Nicolae     

Titulescu” Caracal 
 G.P.P. nr.2 Slatina 

Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul” 
Caracal 

 

10.4. Derularea proiectului TOI - Leonardo da 
Vinci ”YES – Digital” 

Colegiul Tehnic Matei 
Basarab – Caracal 

I.Ş.J. Olt 

2012-2014 
 

 
10.5. Derularea activităţilor prevăzute în 
Acordul  de parteneriat încheiat cu instituţiile 
implicate implementarea proiectului 
POSDRU/91/2.2/S/62423  Educaţia este calea 
spre răspunsul la toate întrebările  

Unităţile de învăţământ 
Parteneri educaţionali 

Anul şcolar 2012-
2013 

10.6. Organizarea de programe de formare cu 
taxă avizate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale: 
10.6.1  Limbi moderne pentru începători 
10.6.2  Limbi moderne pentru avansaţi 

M.E.N. 
C.C.D. Olt 
I.Ş.J. Olt 

Trimestrul III 

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.N. 
I.Ş.J. Olt  

Unităţile de învăţământ 
Parteneri educaţionali 

Anul şcolar 2012-
2013 

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

M.E.N. 
I.Ş.J. Olt  

C.C.D. Olt 
Unităţile de învăţământ 

Anul şcolar 2012-
2013 



 26

Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

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

CJRAE 
CJAPP 

I.Ş.J. Olt 

Anul şcolar 2012-
2013 

11.4. Organizare de cursuri de formare: 
11.4.1 “Tineri împotriva violenţei”, furnizor 
ISE Bucureşti 
11.4.2. „Predarea religiei prim metode 
interactive” 
11.4.3.  Abordări practice ale absenteismului 
şi abandonului şcolar 
11.4.4.  Prevenirea şi combaterea violenţei în 
spaţiul şcolar 
11.4.5.  Educaţia elevilor – cheia prevenirii 
consumului de droguri  
11.4.6  Reducerea riscului de abandon şcolar 

I.Ş.J. Olt 
 
 
 
 

C.C.D. Olt 
Unităţi şcolare 

Trimestrele II şi III 
2013 

12. Susţinerea politicilor 
educaţionale extraşcolare şi 
extracurriculare care să 
asigure: educaţia pentru 
sănătate, educaţia civică, 
educaţia cultural artistică şi 
ştiinţifică, educaţia ecologică, 
educaţia prin sport, educaţia 
rutieră şi educaţia pentru 
dezvoltarea durabilă. 

 12.1. Aplicarea ordinelor, regulamentelor şi 
dispoziţiilor M.E.C.T.S. şi ISJ pentru 
activiatăţi educative.  

Unităţi de învăţământ 
I.Ş.J. Olt 
M.E.N. 

Anul şcolar 2012-
2013 

12.2. Instruire inspectori, directori şi cadre 
didactice privind derularea programului 
„Educaţie pentru sănătate” în parteneriat cu 
M.E.N. 

I.Ş.J. Olt 
 

Iunie 2013 

12.3 Aplicarea proiectului „EDSANO” în 40 
unităţi şcolare din mediu rural, ce vizeaza 
curricula „Educaţie pentru sănătate” 

M.E.N. 
Fundaţia ”Tineri pentru 

tineri„ 

Ianuarie 2013-Iunie 
2013 

12.4. Derularea programului ”Igiena acasa şi 
la şcoală”. 

M.E.N. 
 

Martie-Iunie 2013 

12.5. Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi Unităţi şcolare Anul şcolar 2012-
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extracurriculare în comunitate şi societate; 
cultivarea specificului local. 

I.Ş.J. Olt 
 

2013 

12.6. Continuarea activităţii de perfecţionare a 
dirigintilor şi a coordonatorilor de proiecte şi 
programe educative. 

I.Ş.J. Olt 
C.C.D. Olt 

 

Anul şcolar 2012-
2013 

12.7. Încurajarea aptitudinilor deosebite ale 
copiilor şi sprijinirea acestora pentru 
valorificarea acestora prin concursuri şi 
festivaluri tematice. 

I.S.J. Olt 
Palatul Copiilor ”Adrian 

Băran” Slatina 

Anul şcolar 2012-
2013 

13. Stimularea iniţiativelor 
societăţii civile pentru 
promovarea  voluntariatului. 

13.1. Monitorizarea  activităţilor de 
voluntariat desfăşurate de unităţi şcolare din 
judeţ în cadrul unor proiecte şi programe. 
� ” Săptămâna legumelor donate” 
� Acţiuni caritabile desfăşurate de unităţi 

şcolare la centrele de plasament, centrele 
de copii cu deficienţe, cazuri umanitare 
precum şi cămine de bătrâni. 

I.S.J. Olt 
Unităţi şcolare 

 
C.N.V. ”Nicolae Titulescu” 

Slatina 
Şcoala Gimnazială Priseaca 

Decembrie 2012 - 
Aprilie2013 
Noiembrie-

Decembrie 2012 

13.2 Implicarea mai multor şcoli în Strategia 
Naţionala de Acţiune Comunitară şi 
extinderea  activităţilor de voluntariat, prin 
parteneriate cu instituţii, ONG, comunitatea 
locală. 

I.S.J Olt 
Unităţile de învăţământ 

 

Anul şcolar 2012-
2013 

 
 

13.3. ,,Dăruind vei dobandi”- acţiune de 
voluntariat în cadrul Proiectului  judeţean 
,,Natura-darul divinităţii”/I.S.J. Olt, Nr. 
9702/26.10.2012 

G.P.N. ”Spiru Vergulescu 
Slatina” 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 
Slatina 

G.P.N. Nr.5  Slatina 
G.P.N. Pleşoiu 

Anul şcolar 2012-
2013 semestrul I 

 Dezvoltarea marketingului 14. Dezvoltarea unei culturi organizaţionale Unităţi şcolare Anul şcolar 2012-
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educaţional. Promovarea  
serviciilor educaţionale. 
Relaţia cu presa 

specifice şi conştientizarea  actorilor şcolari a 
apartenenţei la grup, în vederea consolidării 
simţului civic. 
Utilizarea mijloacelor moderne de promovare 
a imaginii şcolii: ofertă educaţională, pliante, 
site-ul  şcolii, revista şcolară. 

2013 

SĂNĂTATE 
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 

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 

3. Acoperirea deficitului de 
personal medical in cabinetele 
de medicina de familie. 

3.1. Scoaterea periodică la concursul de 
rezidenţiat  a posturilor vacante de medici de 
medicina de familie.  

DSP OLT Permanent 
 
 

4. Implicarea medicului de familie 
în asistenţa medicală  
comunitară. 

4.1.Organizarea de intâlniri cu medicii de 
familie pentru a analiza aspecte privind 
calitatea serviciilor medicale din asistenţă 
medicală primară, precum şi respectarea 

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

Permanent 
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 prevederilor actelor normative în vigoare şi de 
a-i informa asupra modificărilor apărute în 
actele normative stabilind măsurile ce se 
impun pentru îmbunătăţirea activităţii 
4.2. 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 măsuri pentru 
îmbunătăţirea serviciilor medicale prestate 

C.A.S. Olt Semestrial 

4.3. Sprijinirea infiinţării de cabinete de 
medicină de familie în mediul rural 

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

Permanent 

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 

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

D.S.P. Olt  
 

Permanent 

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 

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 

C.A.S. Olt Permanent 
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populaţiei la aceste servicii. 
6.3.Organizarea de întilniri cu medicii de 
specialitate pentru a analiza aspecte privind 
calitatea serviciilor medicale din asistenţa 
medicală 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 

Trimestrial 

7. Reabilitarea spitalelor publice 
la nivelul normelor de 
funcţionare şi dotare din 
Uniunea Europeană. 
 

7.1.Reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu 
aparatură performantă a spitalelor publice de 
interes local şi a Serviciului Judeţean de 
Ambulanţă Olt. 

DSP Olt Permanent 

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

DSP Olt Permanent 

8. 
 

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

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

DSP Olt 2013 

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

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

DSP Olt              Permanent 

9.2. Retribuirea asistenţilor medicali, 
ambulanţierilor şi dispecerilor din cadrul 
serviciilor de ambulanţă care executa gărzi, în 

DSP OLT Permanent 
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limita prevederilor bugetare, deoarece 
numărul personalului este insuficient în multe 
dintre serviciile de ambulanţă, acesta neputind 
sa beneficieze de orele libere la care ar fi avut 
dreptul, acestea cumulându-se în timp. 

10. Creşterea finanţării sistemului 
de urgenţă. 

10.1. Obţinerea fondurilor necesare plăţii 
gărzilor medicilor şi asistenţilor din centrele 
de permanenţă. 

DSP Olt 
CAS Olt 

Permanent 

11. Asigurarea de mijloace de 
transport medical. 

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

DSP Olt Permanent 

12. Garantarea accesibilităţii la 
medicamente compensate şi 
gratuite. 

12.1.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 tratamentul 
stării posttransplant al pacienţilor transplantaţi 
precum şi pentru unele boli rare 
(mucoviscidoza, epidermoliză buloasă, 
scleroză amiotrofică). 

CAS Olt Permanent 

12.2. Monitorizarea consumului de 
medicamente  pentru  bolile cornice cu impact 
major asupra stării de sănătate a populaţie 

CAS Olt Trimestrial 

12.3 Compensarea medicamentelor pentru 
pensionarii cu venituri reduse. 

CAS Olt Trimestrial 

13. Derularea de programe 13.1 Colaborarea cu centrele de excelenţă- DSP Olt 2013 



 32

Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

naţionale de sănătate pentru  
depistarea si tratamentul unor 
boli netransmisibile cu impact 
major asupra stării de sănătate. 
 
 
 
 

chirurgie cardio-vasculară pentru derularea 
Programului Naţional de Sănătate pentru 
tratamentul infartului miocardic acut. 
13.2. Sprijinirea în cadrul P.N.S al mamei şi 
copilului a subprogramului ”Depistarea 
Fenilcetonuriei şi al hipotiroidiei congenitale 
la nou născut” şi a subprogramului 
“Depistarea obezităţii la preşcolari şi şcolari” 

DSP Olt Permanent 

13.3.Sprijinirea in cadrul PN de sanatate  
„screeningul de cancer de col uterin” a 
medicilor in actiunile de consiliere,informare 
si ulterior recoltare de produse biologice la 
femei, pentru depistarea cancerului de col 
uterin. 

DSP Olt Permanent 

13.4. Asigurarea accesului la tratament în 
străinătate pentru bolnavii cu afecţiuni care nu 
pot fi tratate în ţară 

DSP Olt Permanent 
 

14. Dezvoltarea unei reţele de 
centre multifuncţionale pentru 
asistenţă medicală de bază. 
 
 
 

14.1.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. 

DSP Olt Permanent 

15. Asigurarea accesului copiilor, 
pensionarilor şi a persoanelor 
cu risc la vaccinare gratuită şi 
extinderea programului de 
imunizări prin introducerea de 

15.1. Distribuirea prin cabinetele de medicină 
de familie a vaccinurilor. 

DSP Olt Permanent 

15.2 Verificarea serviciilor de vaccinare a 
populaţiei efectuate de medicii de familie şi 
raportate la CAS Olt. 

DSP Olt Trimestrial 
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noi vaccinuri 
16. Elaborarea în cursul anului 

2013 a unei strategii de 
dezvoltare şi modernizare a 
sistemului de sănătate românesc 
pe termen scurt, mediu şi lung 

16.1 Efectarea anchetei privind activitatea 
unităţilor sanitare în anul 2012  

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

I.N.S. 

Trimestrul I 2013 

MUNCĂ 
Ocuparea forţei de muncă 
1. Creşterea ratei de ocupare a 

forţei de muncă, cu focalizare pe 
următoarele grupuri ţintă: tineri 
cu vârste între 15 şi 25 de ani; 
lucrători cu vârsta între 50 şi 64 
de ani; femei; lucrători 
necalificaţi; persoane cu 
handicap; persoane cu 
responsabilităţi familiale 
complexe; minorităţi etnice, 
inclusiv minoritatea romă 

1.1.Prin Programul de Ocupare a Forţei de 
Muncă al AJOFM Olt sunt prevăzuţi a fi 
încadraţi : 

•  2.400 tineri cu vârste între 15 şi 25 
ani : 

•  1.250 persoane peste 50 ani; 
•  4.200 femei; 
•  2.850 lucrători necalificaţi; 
•  5 persoane cu handicap; 
•  110 cetăţeni de etnie romă. 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

Olt 

Permanent 

1.2. Efectuarea anchetei privind forţa de 
muncă în gospodării 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

Lunar 

2. Stimularea investiţiilor care au 
ca destinaţie îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă ale 
salariaţilor, cu accent pentru 
locurile de muncă verzi 

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

AJOFM Olt 
Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Olt 

La data solicitată 

3. Creşterea calificării şi implicit, 3.1. Programe de formare pentru proprii 
angajaţi, solicitate de angajatori şi derulate 

AJOFM Olt Funcţie de 
solicitările 
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a productivităţii muncii prin 
promovarea programelor 
de formare profesională a 
salariaţilor, adaptate la 
oportunităţile de dezvoltare 
economică 

prin furnizorii de formare profesională 
autorizaţi 

angajatorlor 

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

AJOFM Olt Funcţie de 
solicitările 

angajatorlor 

4. Introducerea procedurii de 
şomaj parţial care să permită, 
pe o perioadă limitată, 
cumularea veniturilor din 
muncă în regim part-time cu o 
parte din indemnizaţia de şomaj 

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 

5. Introducerea cazierului social în 
raport cu accesul la achiziţiile/ 
contractele publice 
prin interdicţia de a participa la 
orice formă de atribuire de 
contracte de achiziţii sau 
lucrări publice a acelor agenţi 
economici care au utilizat forme 
de muncă la negru, 
exploatare în muncă sau au 
utilizat minori pentru munca de 
noapte, la înălţime sau în 
condiţii meteorologice adverse, 
în ultimii 2 ani 

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

ITM Olt La data solicitată 
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6. Reducerea fenomenului muncii 
la negru şi întărirea disciplinei 
fiscale concomitent 
cu reducerea barierelor şi 
costurilor administrative pentru 
angajator, cu până la 18%, 
prin crearea cardului de 
asigurat în sistemul asigurărilor 
sociale - elementul de bază al 
sistemului integrat unic de 
asigurări sociale (ghişeu unic 
electronic), care va creşte 
transparenţa informaţiilor 
personale prin posibilitatea 
beneficiarului de a accesa 
informaţiile privind asigurările 
sociale proprii dar şi a 
controlului din birou 

6.1. 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 

7. Limitarea fenomenului de 
„migra ţie a creierelor” 

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

AJOFM Olt 
ITM Olt 

La data solicitată 

8. Promovarea unei legislaţii în 
favoarea tinerilor prin care să 
fie asigurate tranzitul coerent de 
la sistemul educaţional către 
piaţa forţei de muncă precum şi 

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

AJOFM Olt La data solicitată 
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echilibrul între viaţa 
profesională şi cea personală 
prin creşterea accesului la 
servicii sociale pentru îngrijirea 
copiilor şi a persoanelor în 
situaţie de dependenţă 

9. Stimularea şi extinderea 
măsurilor de încurajare a 
angajării tinerilor pe piaţa 
muncii, în special a celor 
proveniţi din centrele de 
plasament şi a persoanelor cu 
handicap 

9.1. Sprijin financiar pentru agenţii economici 
în vederea încadrării în muncă a absolvenţilor 
de învăţământ preuniversitar şi universitar, 
conform Legii nr. 76/2002 

AJOFM Olt Permanent 

9.2. Prime de încadrare pentru absolvenţii din 
instituţiile de învăţământ, conform Legii nr. 
76/2002 

AJOFM Olt Permanent 

9.3. Identificarea persoanelor cu handicap 
instituţionalizate care pot fi încadrate în 
muncă, încurajarea integrării profesionale  şi 
orientarea acestora către meserii  adecvate, 
precum şi acţiuni de consiliere si orientare în 
cadrul centrelor. 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt 

Permanent 

9.4. Informarea şi consilierea persoanelor cu 
handicap din evidenţa DGASPC Olt cu privire 
la posibilitatea accesului la un loc de muncă, 
în colaborare cu AJOFM şi autorităţile locale 

DGASPC Olt 
AJOFM Olt 

Permanent 

9.5. Informarea potenţialilor angajatori cu 
privire la dreptul la muncă al persoanei cu 
handicap şi susţinerea de care pot beneficia 
pentru angajarea de persoane cu handicap. 

DGASPC Olt 
AJOFM Olt 

Permanent 

9.6. Colaborarea cu organizaţii 
neguvernamentale, AJOFM şi agenţi 

ONG-uri 
AJOFM Olt 

Permanent 
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economici, în vederea sprijinirii integrării 
profesionale a persoanelor cu handicap. 

Agenţi economici 
DGASPC Olt 

9.7. Implementarea standardelor pentru 
formarea deprinderilor de viaţă independentă 
în serviciile rezidenţiale de la nivelul 
DGASPC Olt 

DGASPC Olt Permanent 

9.8. Realizarea de acţiuni de informare şi 
consiliere a tinerilor din serviciile rezidenţiale 
de la nivelul DGASPC Olt cu privire la 
deprinderile de viaţă independentă şi 
facilităţile şi măsurile de suport oferite de stat. 

DGASPC Olt Permanent 

9.9. Asigurarea de suport pentru integrarea  
socio-profesională a tinerilor care părăsesc 
instituţiile de protecţie. 

DGASPC Olt 
AJOFM Olt 

Permanent 

9.10. Asigurarea de rezidenţă temporară în 
Centrul de îngrijire pentru tineri „Paşi spre 
viitor” Corabia. 

DGASPC Olt Permanent 

9.11. Asigurarea de suport pentru accesul la o 
locuinţă, prin încheierea de parteneriate cu 
instituţii/ autorităţi publice, organizaţii 
neguvernamentale, etc. 

DGASPC Olt 
CJ Olt 

Primării 
ONG-uri 

Permanent 

10 Promovarea de programe 
integrate pentru incluziunea 
socială a romilor, pornind de 
la creşterea ratei de ocuparea a 
acestora şi consolidarea relaţiei 
dintre autorităţile 
guvernamentale cu organizaţiile 

10.1. Prin Programul de Ocupare a Forţei de 
Muncă al AJOFM Olt pentru anul 2013, sunt 
prevăzute a fi cuprinse în mediere 150 
persoane de etnie romă, din care 105 încadrate 

AJOFM Olt Permanent 

10.2. Acordarea de servicii de informare şi 
consiliere profesională pentru 100 persoane 
de etnie romă, din care 5 încadrate 

AJOFM Olt Permanent 

10.3. Prin Programul de Ocupare a Forţei de 
Muncă al AJOFM Olt pentru anul 2013, sunt 

AJOFM Olt Permanent 
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nonguvernamentale, pentru a 
identifica nevoile acestora 

prevăzute a fi cuprinse la cursuri de calificare, 
recalificare, perfecţionare 6 persoane de etnie 
romă, din care 2 femei 
10.4. Prin Programul special de ocupare a 
forţei de muncă pentru comunităţi cu un 
număr mare de etnici romi, din localitatea 
Corbu şi Iancu Jianu 30 persoane vor fi 
încadrate 

AJOFM Olt Permanent 

10.5. Burse ale locurilor de muncă AJOFM Olt Permanent 
10.6. 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 pe lună) 

AJOFM Olt Permanent 

PENSII 
1. Introducerea sistemului 

facultativ de pensii ocupaţionale 
(Pilonul IV) 

1.1. Transmiterea lunară a bazelor de date 
privind asiguraţii în sistemul public de pensii 

Casa Naţională de Pensii 
Publice 

Casa Judeţeană de Pensii Olt 

Termenul va fi 
permanent după 

aprobarea cadrului 
legal 

2. Asigurarea sustenabilităţii 
financiare a sistemului public de 
pensii pe baza principiului 
contributivităţii prin acumulare 
şi responsabilitate individuală 

2.1. Schimbarea principiilor care guvernează 
sistemul public de pensii prin centrarea 
sistemului pe principiul contributivităţii şi al 
responsabilităţii individuale; 
Crearea de conturi individuale de economisire 
pentru pensia publică (Pilon I) 

Casa Naţională de Pensii 
Publice 

Casa Judeţeană de Pensii Olt 

Termenul va fi 
permanent după 

aprobarea cadrului 
legal 

3. Creşterea gradului de informare 
a beneficiarilor cu privire la 

3.1. Smplificarea accesului beneficiarilor 
sistemului public de pensii la informaţiile de 
interes public prin publicarea pe pagina WEB 

Casa Judeţeană de Pensii Olt Permanent 
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drepturile şi obligaţiile acestora 
şi îmbunătăţirea imaginii 
instituţiei 

a caselor teritoriale de pensii, transmiterea de 
comunicate de presă 

4. Reducerea cheltuielilor la 
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 urmăroare 

Casa Judeţeană de Pensii Olt Permanent 

5. Aplicarea prevederilor art. 170 
din Legea 263/2010 

5.1. Acordarea la înscrierea iniţială la pensie 
pentru persoanele cărora li se stabilesc 
drepturi începând cu 01. 01.2013, a indicelui 
de 1,06 prevăzut de OUG 1/2013 

Casa Naţională de Pensii 
Publice 

Casa Judeţeană de Pensii Olt 

Permanent 

5.2. Acordarea indicelui de 1,06 prevăzut 
O.U.G. 1/2013 persoanelor cărora li s-au 
deschis drepturi începând cu data de 
01.01.2013 

Casa Naţională de Pensii 
Publice 

Casa Judeţeană de Pensii Olt 

31.12.2013 

6. Aplicarea prevederilor art. 169 
alin. (6)  din Legea 263/2010 

6.1. Acordarea de punctaj suplimentar pentru 
perioadele realizate în condiţii deosebite de 
muncă după data de 1 aprilie 2001 

Casa Naţională de Pensii 
Publice 

C. J. Pensii Olt 

31.12.2013 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
1 Combaterea saraciei şi 

promovarea incluziunii şi 
protecţiei sociale prin 
asigurarea unui sistem de 
asistenţă  socială bazat pe un 
mecanism instituţional de 

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

Agenţia Judeţeană pentru 
Plăti şi Inspecţie Socială Olt  

 

Anul 2013 

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

AJPIS Olt Anul 2013 

1.3. Acordarea venitului minim garantat după AJPIS Olt Anul 2013 
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indentificare, evaluare şi 
intervenţie pentru toate cazurile 
de risc social. 
Protejarea consumatorului 
vulnerabil prin acordarea unui 
ajutor suplimentar pentru plata 
facturilor de energie. 

preluarea şi verificarea dosarelor conform 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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 Olt Anul 2013 

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

AJPIS Olt Anul 2013 

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

Consiliul Local Slatina 
Direcţia de Protecţie şi 

Asistenţă Socială Slatina 

Permanent 

1.7. 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 

Consiliul Local Slatina 
DPAS 

Permanent 

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

Primăria Municipiului 
Slatina 

Direcţia Administrarea 
Domeniului Public şi Privat 

2013 

2. Îmbunatăţirea calităţii vieţii 
prin creşterea calităţii 
serviciilor oferite familiei, cum 
ar fi dezvoltarea serviciilor 

2.1. Acreditarea şi monitorizarea serviciilor 
sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi 
din judeţul Olt. 

AJPIS Olt  
 

Acreditarera -în 
funcţie de solicitări 

Monitorizarea – 
Anul 2013 

2.2. Efectuarea anchetei “Statistici ale Direcţia Judeţeană de Trimestrul III 2013 
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educaţionale şi de supraveghere 
din îinvăţământul preşcolar sau 
de îngrijire prin programe after-
school, servicii pentru persoane 
cu handicap, servicii pentru 
vârstnici şi pentru persoane 
aflate în stare de dependenţă 
faţă de terţi din motive medicale 
 

condiţiilor de viaţă” Statistică Olt 
2.3. Furnizarea de servicii specializate pentru 
persoane cu handicap în  centrele rezidenţiale 
şi centrele de recuperare  din cadrul DGASPC 
Olt. 
 

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

2.4. Furnizarea de servicii de evaluare,  
monitorizare, informare, consiliere şi 
orientare pentru persoane cu handicap. 

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

2.5. Continuarea proiectului de înfiinţare a 
unui Centru de Integrare prin Terapie  
Ocupaţionala în oraşul Drăgăneşti Olt. 

CJ Olt 
DGASPC Olt 

 

2012 – 2013 
realizare centru, 

funcţionare din 2014 
2.6. Furnizarea de servicii specializate în 
centrele rezidenţiale si in serviciile alternative 
din cadrul DGASPC. 

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 
 

2.7. Identificarea de resurse pentru înfiinţarea 
unui Centru de primire în regim de urgenţă 
pentru persoane aflate în situaţii de risc 
(incluzând şi o componentă de adăpost de 
noapte). 

CJ Olt 
DGASPC Olt 

Trim.III – IV 2013 

2.8. Formarea personalului din cadrul 
serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi şi 
persoane vârstnice ale DGASPC Olt. 

DGASPC Olt 
 

Anual 

2.9. Efectuarea anchetei “Statistici ale 
condiţiilor de viaţă” 

Direcţia Judeţeană de Statistică 
Olt 

Trimestrul III 

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

Primăria Slatina 
DPAS 

 

Periodic 

2.11. Consiliere juridică şi administrativă, 
activităţi recreative şi aniversare, posibilitatea 

Primăria Slatina 
DPAS 

Permanent 
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realizării igienei corporale (prin duş) cu sau 
fără sprijin la Clubul Pensionarilor din cadrul 
DPAS 

 

2.12. Acordare asistent personal/indemnizaţie 
persoanelor cu handicap grav, conform Legii 
448/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare 

DPAS Lunar 

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

DPAS 
 

Lunar 

2.14. 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 
      Comunitate locala 

 

Trim. IV 2013 

3.  Reforma sistemului de asistenţă 
socială prin transformarea 
acestuia dintr-un sistem 
pasiv în unul proactiv. 
Schimbarea accentului de pe 
asistenţa acordată individului 
pe 
construirea măsurilor de 
protecţie socială în jurul 
protecţiei familiei, prin 
creşterea 

3.1 Colaborarea cu primăriile pentru  
monitorizarea procesului de calificare a 
asistenţilor personali şi organizarea de 
întâlniri periodice cu reprezentanţii 
autorităţilor locale. 

Primării DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

3.2 Realizarea de acţiuni pentru promovarea 
egalităţii de şanse şi combaterea discriminării. 

DGASPC Olt, instituţii şi 
organizaţii partenere 

Semestrial 

3.3 Încheierea/ reînnoirea de parteneriate 
privind persoanele vârstnice cu autorităţi 
publice locale, instituţii publice (DSP), 
organizaţii neguvernamentale. 

DGASPC Olt 
Instituţii şi organizaţii 

Periodic, în funcţie 
de valabilitatea 

contractelor 

3.4 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ 
popularizare, campanii de informare, 

DGASPC Olt 
 

Semestrial 
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gradului de securitate socială 
dar şi al responsabilităţii 
individuale printr-o politică 
socială centrată pe copil şi 
familie, care să încurajeze o 
îmbătrânire demnă şi bazată pe 
un sistem integrat de servicii şi 
prestaţii sociale pentru 
grupurile vulnerabile 

distribuire de materiale publicitare/ 
informative privind persoanele cu dizabilităţi 
şi persoanele vârstnice. 
3.5 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ 
popularizare, campanii de informare, 
distribuire de materiale publicitare/ 
informative cu privire la drepturile copilului, 
prevenirea şi combaterea 
abuzului/neglijării/exploatării şi a violenţei în 
familie etc. 

DGASPC Olt 
 

Semestrial 
 

3.6 Colaborarea cu instituţii publice cu 
responsabilităţi în domeniu (şcoli, spitale, 
medici de familie), în vederea promovării 
drepturilor copilului (educaţie, sănătate, 
identitate etc.) 

DGASPC Olt 
Instituţii partenere (ISJ, DSP, 

IPJ) 

Permanent 

 

3.7 Realizarea de acţiuni pentru promovarea 
egalităţii de şanse şi combaterea discriminării 
(inclusiv acţiuni pentru promovarea copiilor 
romi şi a copiilor cu dizabilităţi). 

DGASPC Olt 
Instituţii şi organizaţii 

partenere 

Semestrial 

3.8 Realizarea programului „Şcoala 
părinţilor” în centrele de zi /de consiliere 
pentru părinţi si copii, centrele maternale si 
centrele de recuperare pentru copii cu 
dizabilităţi. 

DGASPC Olt 
 

Trimestrial 
 

3.9 Monitorizarea şi raportarea cazurilor de 
copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinătate 

DGASPC Olt 
Primării 

Trimestrial 

 

3.10 Continuarea procesului de monitorizare 
şi sprijin pentru înfiinţarea de structuri 
comunitare consultative la nivel local şi 

DGASPC Olt 
Primării 

Permanent  
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instruirea membrilor acestora. 
3.11 Organizarea de întâlniri periodice de 
informare şi instruire cu reprezentanţii 
autorităţilor publice locale 

DGASPC Olt 
Primării 

Anual 

3.12 Evaluarea periodică a nevoilor locale, 
transmiterea de recomandări privind serviciile 
necesare şi informarea primăriilor cu privire 
la responsabilităţile locale pentru înfiinţarea 
de servicii alternative/ de prevenire (consiliere 
şi informare, cantină socială, servicii de zi, 
inclusiv centre after school etc.); monitorizare 
servicii înfiinţate şi colaborare, după caz. 

DGASPC Olt 
Primării 

 
 

Anual  
 
 
 
 

3.13 Încheierea de contracte de parteneriat şi 
colaborarea cu furnizorii privaţi de servicii 
sociale din judeţ şi/sau cu alte organizaţii 
neguvernamentale. 

DGASPC Olt 
ONG-uri 

Periodic, în funcţie 
de valabilitatea 

contractelor 

4. Dezvoltarea serviciilor sociale 
pentru îngrijirea copiilor şi a 
persoanelor dependente de 
familie şi sprijinirea 
recunoaşterii muncii la 
domiciliu a îngrijitorilor 

4.1 Înfiinţarea de centre de zi în comunele 
Bărăşţi şi Sârbii Măgura. 
 

DGASPC Olt 
Primării 

 

2012 – 2013 – 
realizare centre; 

funcţionare din 2014 
4.2 Funcţionarea şi mediatizarea Telefonului 
de urgenţă 

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

4.3 Furnizarea serviciilor de specialitate în 
cadrul Centrelor de primire în regim de 
urgenţă ale DGASPC Olt. 

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

4.4 Colaborarea cu instituţiile relevante de pe 
plan judeţean pentru prevenirea şi intervenţia 
în reţea interinstituţională în situaţiile de abuz, 
neglijare şi exploatare a copilului. 

DGASPC Olt 
Instituţii partenere 

 

Permanent  
 

4.5 Înfiinţarea de către Fundaţia HHC 
România a unei unităţi de tip rezidenţial 

Fundaţia HHC, CJ Olt, 
DGASPC Olt 

Trim.III 2013 
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pentru copii şi persoane cu dizabilităţi. 
4.6 Furnizarea de servicii de tip rezidenţial şi 
servicii de tip familial pentru copiii separaţi 
temporar sau definitiv de familie, precum şi   
servicii de prevenire a separării copilului de 
familie şi continuarea programelor de sprijin 
pentru prevenirea abandonului şi 
instituţionalizării şi susţinere a reintegrării în 
familie (la nivelul  DGASPC Olt şi altor 
furnizori acreditaţi). 

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 
 

4.7 Asigurarea standardelor de calitate în 
serviciile sociale pentru copii ale DGASPC 
Olt. 

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

4.8 Realizarea de acţiuni pentru promovarea 
adopţiei -  informare şi mediatizare pentru 
recrutarea de familii adoptive, sensibilizarea 
familiilor în scopul adopţiei copiilor de etnie 
romă, cu deficiente uşoare, cu vârsta peste 5 
ani 

DGASPC Olt 
 

Periodic 
 

4.9 Formarea personalului din cadrul 
serviciilor pentru copii şi tineri ale DGASPC 
Olt. 

DGASPC Olt 
 

Anual 

4.10 Realizarea de acţiuni periodice de 
informare/ dezbateri/ activităţi educative 
pentru prevenirea şi combaterea 
comportamentelor deviante şi delincvenţei 
juvenile în cadrul serviciilor de tip rezidenţial 
(cu excepţia celor în care nivelul de 
dezvoltare a copiilor nu permite acest lucru) şi 
în serviciile de zi. 

DGASPC Olt 
IPJ Olt 

 
 

Trimestrial/ 
Semestrial 
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4.11 Monitorizarea şi consilierea copiilor care 
săvârşesc fapte penale, dar nu răspund penal. 

DGASPC Olt 
IPJ Olt 

Permanent 

4.12 Furnizarea de servicii de evaluare şi 
monitorizare pentru copiii cu handicap. 

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

4.13 Furnizarea de servicii de recuperare în 
CRCD Caracal şi Slatina şi prin intermediul 
Echipei mobile. 

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

4.14 Colaborarea cu Inspectoratul şcolar 
pentru asigurarea accesului copiilor cu 
dizabilităţi la şcolarizare şi alte servicii 
educaţionale. 

DGASPC Olt 
ISJ Olt 

Permanent 

4.15. Amenajare şi modernizare Centrul de 
îngrijire de zi „Cristina” Caracal 

Primăria Caracal 
M.M.F.P.S.P.V. 

 

2013 

5. Stimularea investiţiilor publice 
şi private într-un sistem integrat 
de asistenţă socială performant, 
pentru protecţia persoanelor în 
vârstă, cu handicap, fără 
locuinţă şi fără venituri şi a 
altor persoane aflate în situaţii 
de risc social şi care au nevoie 
permanent sau temporar de 
protecţie 

5.1. Realizarea de locuinţe sociale în oraşul 
Balş- Bloc T6 şi T7 

Primăria Balş 2013-2014 

5.2. Amenajare şi modernizare Centrul de 
Asistenţă Medico-Socială Caracal 

Primăria municipiului 
Caracal / Centrul de 

Asistenţă Medico-Socială 

2013-2014 

5.3. Realizarea de locuinţe sociale str. 
Trecerea Dunării, oraş Corabia 

Primăria oraşului Corabia 2013-2015 

5.4. Întocmirea unui proiect de amenajare a 
unor locuinţe sociale 

Primăria Voineasa 2013 

Protecţia Familiei şi Copilului 
1 Creşterea capacitaţii de 

detectare a riscurilor de eroare, 
1.1 Asigurarea misiunilor de inspecție în 
domeniul beneficiilor  sociale: ajutor social, 
alocaţii pentru susţinerea familiei, ajutorul 

AJPIS Olt  
 

Anul 2013 
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frauda, corupţie asupra 
bugetului alocat prestaţiilor 
sociale prin mărirea 
sancţiunilor, întărirea cadrului 
legal al inspectorului social, 
creşterea interoperativitatii 
pentru controlul încrucişat din 
birou, având costuri 
administrative reduse 

pentru încălzirea locuinţei, indemnizaţia 
pentru creşterea copilului, indemnizaţii pentru 
persoanele cu handicap. 
1.2. Soluţionarea în termen a sesizărilor, 
petiţiilor ce vizează acordarea de beneficii 
sociale şi ajutoare de urgenţă . 

AJPIS Olt  
 

In funcţie de petiţiile 
adresate instituţiei 

2 Creşterea calităţii vieţii 
copilului în mediile defavorizate 
şi respectarea standardelor 
minime de calitate în toate 
serviciile speciale acordate 
copilului în dificultate. 

2.1. Acordarea alocaţiei de stat după preluarea 
şi verificarea dosarelor privind solicitarea 
alocaţiei de stat conform Legii nr.61® privind 
alocaţia de stat pentru copii 

AJPIS Olt Anul 2013 

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

AJPIS Olt Anul 2013 

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

AJPIS Olt Anul 2013 
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2.4 Acordarea indemnizaţiei lunare de hrană  
pentru persoanele  infectate  cu HIV /SIDA, 
conform Ordinului nr.223/2006 

AJPIS Olt Anul 2013 

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

AJPIS Olt Anul 2013 

2.6 Intreprinderea de misiuni pentru licenţiere 
în vederea respectării standardelor minime de 
calitate ale serviciilor sociale acordate 
copiilor. 

AJPIS Olt În funcţie de 
solicitări 

2.7. 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 

DPAS 
DGASPC Olt 

  
 

Permanent / 
trimestrial 

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

DPAS 
DGASPC Olt 

Trim. I 2013/ 
Periodic 

2.9. Sprijinirea familiilor aflate în dificultate 
pentru prevenirea abandonului de copii prin 
acordarea de prestaţii excepţionale, conform 
Legii 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului,  cu 
modificările şi completările ulterioare 

DPAS 
 

 
 

permanent 
 

3 Includerea principiilor coeziunii 
sociale şi a egalităţii de gen în 
toate politicile publice şi 
întărirea capacitaţii de 
monitorizare a aplicării 
acestora 

3.1. Organizarea de activităţi (mese rotunde, 
seminarii) în vederea diseminării informaţiei 
cu teme referitoare la egalitatea de şanse, 
discriminarea la locul de muncă. 

AJPIS – Comisia Judeţeană 
pentru Egalitate de Şanse 

Anul 2013 

4 Elaborarea legislaţiei secundare 4.1 Constituirea unei evidenţe a victimelor DGASPC Olt 2012 – 2013 
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privind violenţa în familie şi 
realizarea în fiecare judeţ a 
unui serviciu de tip rezidenţial 
pentru victimele violenţei în 
familie 

violenţei în familie (încheierea unui protocol 
de colaborare cu instituţiile relevante şi 
raportarea periodică). 

Instituţii partenere 
 

încheiere protocol, 
Permanent 

monitorizare 
4.2 Identificarea resurselor necesare pentru 
înfiinţarea unui Centru pentru victimele 
violenţei în familie. 

CJ Olt 
DGASPC Olt 

 

Trim.III – IV 2013 

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

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

DPAS 
DGASPC 

Permanent 

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

6.1. Reabilitarea şi modernizarea creşei 
situată în Slatina, str. Zmeurei  
 
 

Primăria municipiului Slatina 2013 
 

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

Primăria municipiului Slatina 2013-2014 

6.3. Sprijinirea întreprizătorilor privaţi în 
realizarea de after school 

Primăria oraş Scorniceşti 31.12.2013 

   
TINERET ŞI SPORT 

TINERET 
1 Program naţional de tabere 

tematice pentru elevi 

1. Organizarea şi desfăşurarea de tabere 
tematice, recreative pentru elevi şi tineri. 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret OLT 
Unităţi de învăţământ 

31.12.2013 

2.  
 
 

Programe de integrare în 
societate a copiilor care au 

2.1. Conştientizarea şi implicarea elevilor, 
tinerilor, cadrelor didactice în activităţi 
specifice de prevenire a consumului de 

DJST OLT 
Organizaţii 

Nonguvernamentale de 

Trimestrul II 2013 
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crescut în căminele de copii, 
şcoli de corecţie sau care sunt 
expuşi unor riscuri de tipul 
substanţelor care asigură 
dependenţă gravă (alcool, 
droguri). 

droguri şi alcool în scopul  întăririi influenţei 
factorilor de protecţie şi al reducerii factorilor 
de risc. 

Tineret 
Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Olt 
2. 2. Dezvoltarea unor atitudini şi practici în 
rândul elevilor şi tinerilor aflaţi într-o formă 
de învăţământ, prin participarea lor activă în 
activităţi care să-i îndrume spre un stil de 
viaţă sănătos. 

DJST OLT 
Organizaţii 

Nonguvernamentale de 
Tineret 

Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Olt 

Trimestrul II 2013 

3 Programe de sprijinire a 
tinerilor care provin din 
anumite zone defavorizate 

3.1. 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. 

DJST Olt Trimestrul III 2013 

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

DJST Olt Trimestrul III 2013 

4. Sprijinirea şi îndrumarea 
tinerilor în vederea participării 
active a acestora la viaţa 
educaţională şi culturală; 
Lărgirea posbilităţilor de 
integrare socială pentru copii şi 

4.1. Implementarea programelor adresate 
copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi. 

DJST OLT 
ONGT 

31.12. 2013 

4.2. Punerea în aplicare la nivel judeţean a 
Programului de Guvernare şi a  Programelor 
în domeniul tineretului pentru anul 2013. 

DJST OLT 31.12.2013 

4.3. Acordarea de sprijin logistic, consultanţă, 
Organizaţiilor Nonguvernamentale de Tineret, 

DJST OLT 
Instituţii publice 

31.12.2013 
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tineri cu dizabilităţi sau 
proveniţi din centre de 
plasament  

grupurilor de tineri sau oricăror categorii de 
persoane care sunt interesate de fenomenul 
asociativ, managementul proiectelor, 
atragerea de  fonduri. 

ONGT-uri 

4.4. Încheierea de convenţii, protocoale, 
parteneriate de colaborare pe parcursul anului 
2013, privind organizarea şi derularea 
activităţilor/acţiunilor de tineret. 

DJST OLT 
Instituţii publice 

ONGT-uri 

31.12.2013 

4.5. Organizarea Olimpiadei liceelor Primăria municipiului Slatina 2013 
5. Locuinţe pentru tineri 5.1. Realizarea de locuinţe ANL în oraşul 

Balş 
Primăria oraşului Balş 2013-2015 

5.2. Realizarea a 40 locuinţe ANL – Proiect 
104/2009 

Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe 

Primăria Drăgăneşti Olt 

2013 

5.3. Continuare construcţie bloc ANL sc. 
A+B-40 unităţi locative 

Primăria Corabia 2013-2015 

5.4. Construirea de locuinţe sociale pentru 
tineri în comuna Coteana 

Primăria Coteana 2013 

6. Garantarea dreptului la 
educatie, instruire si 
specializare profesionala 

6.1. Efectuarea anchetelor privind 
învăţământul primar, gimnazial, liceal, 
postliceal şi profesional la sfârşitul anului 
şcolar 2012-2013 şi începutul anului şcolar 
2013-2014 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

Trimestrul IV 2013 

SPORT 
1. Intensificarea măsurilor de 

supraveghere şi control a 
activităţii sportive a tuturor 
structurilor sportive. 

1.1. Organizarea de activităţi de îndrumare şi 
control pentru structurile sportive din judet. 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret OLT 

Structuri sportive 
 

31.12.2013 

1.2. Acordarea de sprijin logistic structurilor 
sportive, cu care direcţia isi propune sa 

D.J.S.T.Olt 
Structuri sportive 

31.12.2013 
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încheie contracte de  cola .  
1.3. Organizarea  sistemului de evidenţă a 
structurilor sportive din raza administrativ-
teritorială a judeţului (Registrul Sportiv).  

D.J.S.T.Olt 
Structuri sportive 

31.12.2013 

2. Organizarea de campionate 
şcolare şi universitare în cel 
puţin 10 ramuri de sport. 

2.1. Organizarea de competiţii şcolare la 
ramurile de sport practicate in judet, cu 
atragerea cît mai multor participanţi . 

D.J.S.T.Olt 
I.S.J.Olt 

Scoli generale si Licee 

31.12.2013 

3. Dezvoltarea activităţii sportive 
de performanţă 

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

D.J.S.T.Olt 
Structuri sportive 

31.12.2013 

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

D.J.S.T.Olt 
Structuri sportive 

31.12.2013 

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

D.J.S.T.Olt 
Voluntari 

31.12.2013 

4. Extinderea programului 
„Sportul pentru toţi” 

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

D.J.S.T.Olt 
Structuri sportive 

31.12.2013 

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

D.J.S.T.Olt 
Structuri sportive 

31.12.2013 

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

Voluntari 31.12.2013 

4.4. Asigurarea programului “Sportul pentru 
toţi”, prin organizarea de acţiuni, activităţi, 

Şcoala cu clasele I-VIII 
Rotunda, Structuri sportive 

31.12.2013 
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competiţii de nivel local, judeţean şi 
interjudeţean. Sprijinirea clubului sportiv 
“Olimpia Rotunda” din localitate 

Consiliul Local Rotunda 

5. Sprijinirea bunei organizări şi 
desfăşurării la nivelul  judeţului 
a competiţiilor oficiale de nivel 
zonal, naţional şi internaţional . 

5.1. Organizarea de competiţii şi/sau acţiuni 
oficiale de nivel naţional ce se vor organiza şi 
desfăşura de către structuri sportive, cu 
sprijinul direcţiei .  

D.J.S.T.Olt 
Federaţii Romane 
Structuri sportive 

31.12.2013 

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

6.1. Reabilitare, modernizare şi extindere 
Baza de agrement Dumitru Dobrescu 
 

Primăria Slatina 
 
 

2013 
 
 
 

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

Primăria Slatina 
 

2013 

TURISM, MEDIUL DE AFACERI, IMM, PROTEC ŢIA CONSUMATORULUI 
1. Promovarea şi implementarea 

modificărilor legislative 
necesare recunoaşterii contra 
garanţiilor ca instrumente 
diminuatoare de risc de credit, 
în mod similar contra 
garanţiilor acordate de instituţii 
similare din Uniunea 
Europeană (Portugalia,Spania 
etc.) 

1.1. Realizarea de intalniri cu agenţii 
economici în vederea diseminarii de 
informaţii despre modificările legislative 
pentru stimularea investiţiilor în sectoarele 
strategice (inclusiv creditarea rurala) 

Camera de Comerţ, Industrie 
şi Agricultură  OLT 

Semestrial 

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

CCIA  OLT Semestrial 

2. Iniţierea şi implementarea de 2.1. Implementarea programelor europene şi CCIA OLT Semestrial 
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programe tip long life learning 
destinate sectorului privat 
 

ale Băncii Mondiale de către agenţii 
economici în colaborare cu Camera de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt. 
2.2. Informarea în permanenţă a societăţilor 
comerciale de pe raza judeţului Olt privind 
normele europene în domeniu. 

CCIA OLT Permanent 

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

CCIA OLT Permanent 

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

CCIA OLT Semestrial 

3.  Dezvoltarea sistemului de 
fonduri regionale de garantare 
şi încurajarea sistemului de 
asociere (mutualist); 
 

3.1  Diseminarea  de informaţii utile mediului 
de afaceri. 

CCIA  OLT Permanent 

3.2  Sprijinirea agentilor economici în 
implementarea politicilor de reconversie 
profesionala şi recalificarea  angajaţilor. 

CCIA  OLT Semestrial 

3.3.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 

3.4. Identificarea oportunităţilor de asociere a 
agenţilor economici   

CCIA  OLT Semestrial 

4. Dezvoltarea turismului 4.1. Introducerea în circuitul turistic a insulei 
Baloi 

Primăria oraşului Corabia 2013-2013 

4.2. Valorificarea turismului pe malul stîng al 
Dunării prin amenajare “Port Turistic şi de 

Primăria Corabia 2013-2015 
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Agrement în zona Cap Amonte Port Corabia” 
4.3. Valorificarea turismului prin reabilitarea 
infrastructurii- Reabilitarea Cetăţii Sucidava- 
proiect cu finanţare europeană şi contribuţie 
locală 
 

Primăria Corabia 2013-2015 

5. Introducerea standardelor de 
calitate in activitatea turistica, 
care devin principal instrument 
de control al statului in 
domeniul turismului 

5.1. Realizarea anchetei “Frecventarea 
structurilor de cazare turistică”  

D.J.S. Olt Lunar 

Protecţia Consumatorului 
1. Desfăşurarea de acţiuni de 

control pentru asigurarea 
cerinţelor de securitate şi/sau de 
conformitate a produselor şi 
serviciilor, precum şi în scopul 
protecţiei drepturilor şi 
intereselor economice ale 
consumatorilor privind 
furnizarea de produse şi 
servicii, � nclusive servicii 
financiare şi de interes public 

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

Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor Olt 

 

Permanent 

1.2. Acţiuni de control privind modul în care 
sunt respectate prevederile OUG 96/2002 
privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat precum şi pentru copii 
preşcolari din grădiniţele cu program normal. 

Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor Olt 

 

Permanent 

1.3. Desfăşurarea acţiunilor prevăzute în 
Planul de tematici de control proprii. 

Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor Olt 

 

Permanent 

2. Rezolvarea reclamaţiilor 
consumatorilor, cooperarea cu 
alte instituţii ale administraţiei 

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

CJPC Olt Permanent 
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publice locale, efectuarea 
schimbului rapid de informaţii 
privind produsele periculoase, 
prin Sistemul � nclusiv RAPEX 

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

CJPC Olt Ori de câte ori este 
cazul 

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

CJPC Olt Ori de câte ori este 
cazul 

3. Realizarea de acţiuni specifice 
de control privind regimul 
metalelor preţioase, verificarea 
îndeplinirii condiţiilor în baza 
cărora au fost autorizaţi 
operatorii   

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

CJPC Olt 
ANPC 

2013 

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 

INDUSTRIE, COMER Ţ ŞI COMPETITIVITATE 
1. Dezvoltarea pieţei 

concurenţiale, concomitent cu 
stimularea activităţii 
operatorilor economici 

1.1.Promovarea informaţiilor relevante pentru 
mediul de afaceri   
 

CCIA OLT Permanent 

2. Sprijinirea şi promovarea 
politicilor în domeniul protecţiei 
proprietăţii industriale şi a 
standardizării 

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

CCIA OLT Permanent 

2.2. Informarea  IMM-urilor si intocmirea 
documentaţiilor pentru agenţii economici în 

CCIA  OLT Semestrial 
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vederea obţinerii de fonduri structurale. 
2.3. Organizarea ediţiilor ’’Topul firmelor 
Olt’’ cu festivitate de premiere  

CCIA  OLT Noiembrie 2013 

3. Îmbunătăţirea mediului 
concurenţial şi a climatului de 
afaceri în principal prin 
întărirea 
politicii din domeniul ajutorului 
de stat şi a măsurilor pentru mai 
buna reglementare 
care să ducă la reducerea 
poverii administrative asupra 
companiilor, creşterea 
transparenţei decizionale şi 
consultarea publică 

3.1. Efectuarea anchetei “Statistici structurale 
de întreprinderi” 

Direcţia Judeţeană de Statistică 
Olt 

Trimestrul III 2013 

4. Dezvoltarea sectorului 
serviciilor cu accent pe 
industriile de reţea şi mai ales 
prin 
promovarea societăţii 
informaţionale şi a 
comunicaţiilor de mare viteză ca 
suport 
orizontal în concordanţă cu 
politica comunitară 

4.1. Efectuarea anchetei privind statistica 
societăţii informaţionale în întreprinderi, în 
anul 2012 

Direcţia Judeţeană de Statistică 
Olt 

Trimestrul III 2013 

5. Flexibilizarea sistemului de 5.1. Efectuarea anchetei “Realizarea anchetei Direcţia Judeţeană de Statistică 
Olt 

Lunar 
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promovare a exporturilor prin 
definirea unor instrumente 
eficiente, cu impact major, 
materializat prin amplificarea 
volumului exporturilor 
României. 

INTRASTAT” 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT  
1. Lucrări şi servicii aferente 

întreţinerii drumurilor naţionale 
1.1. Servicii pregătitoare aferente întreţinerii 
şi reparării drumurilor publice  

SDN Slatina 2013 
 

1.2. Întreţinere curentă pe timp de vară SDN Slatina 2013 
1.3. Întreţinere curentă pe timp iarnă SDN Slatina 2013 
1.4. Covoare asfaltice SDN Slatina 2013 
1.5. Siguranţa circulaţiei SDN Slatina 2013 
1.6. Întreţinere plantaţii SDN Slatina 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 – Stadiu de execuţie lucrări  

DRDP Craiova 2013 

3. Refacerea de drumuri naţionale 
la nivel calitativ european 

3.1. Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova, km 
132+435 – 185+230 (exclusiv municipiul 
Caracal)- stadiu de execuţie lucrări 

CNADNR  SA 
 

2014 

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

DRDP Craiova 2013 
 

4. Realizarea programului 
naţional de variante ocolitoare 

4.1. Centura de ocolire Balş  
- Stadiu de avizare a documentaţiei în CTE – 
CNADNR SA 

DRDP Craiova 
Primăria Balş 

2013 
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4.2. Construcţia variantei ocolitoare a 
Municipiului Caracal Lot4: km 0+000 – km 
10+345 – Stadiu execuţie lucrări 

CNADNR  SA 
 

2014 

5. Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport şi asigurarea unui 
nivel calitativ ridicat al reţelei 
de drumuri 
Lucrări şi servicii aferente 
întreţinerii drumurilor judeţene 

5.1. Întreţinerea îmbrăcăminţilor bituminoase 
pe DJ 

Consiliul Judeţean Olt 31.10.2013 

5.2. Întreţinere drumuri pietruite Consiliul Judeţean Olt 31.12.2013 
5.3. Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa 
drumurilor 

Consiliul Judeţean Olt 31.10.2013 

5.4. Întreţinere curentă pe timp de iarnă Consiliul Judeţean Olt 31.12.2013 
5.5. Întreţinere curentă poduri şi podeţe Consiliul Judeţean Olt 31.12.2013 
5.6. Tratamente bituminoase Consiliul Judeţean Olt 31.09.2013 
5.7. Covoare asfaltice pe DJ Consiliul Judeţean Olt 31.09.2013 
5.8. Indicatoare rutiere şi parapet Consiliul Judeţean Olt 31.12.2013 
5.9. Marcaje rutiere Consiliul Judeţean Olt 31.12.2013 
5.10 Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare Consiliul Judeţean Olt 31.11.2013 
5.11. Consolidări poduri Consiliul Judeţean Olt 31.12.2013 

6. Derularea unor  programme 
anuale pentru stoparea 
degradării reţelei de drumuri 
judeţene şi comunale 

 Continuarea Subprogramului 
privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor interes judeţean şi 
de interes local, aprobat prin 
HG 577/1997 

6.1. Asfaltare DJ 642, DJ 679 Consiliul Judeţean Olt 2013 
6.2. Asfaltare DC 2 A Oboga Consiliul Local Oboga 2013 
6.3. Asfaltare DC 90, Milcov Consiliul Local Milcov 2013 
6.4. Asfaltare DC 13 Piatra Olt Consiliul Local Piatra Olt 2013 
6.5. Asfaltare DC 21 Strejeşti Consiliul Local Strejeşti 2013 
6.6. Asfaltare DC 38 Vitomireşti Consiliul Local Vitomireşti 2013 
6.7. Asfaltare DC 192 Mogoşeşti –
Constantineşti 

Consiliul Local Scorniceşti 2013 

6.8. Asfaltare DC 10 Şopîrliţa – Dobrun Consiliul Local Dobrun 2013 
6.9. Asfaltare DC 39 Izvoarele Consiliul Local Izvoarele 2013 
6.10. Asfaltare DC 74 Potcoava Consiliul Local Potcoava 2013 
6.11. Asfaltare DC 93 Schitu-Lisa Consiliul Local Schitu 2013 
6.12. Asfaltare DC 121, DN6 Berindei- Uria Consiliul Local Dăneasa 2013 
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6.13. Asfaltare DC 31 Optaşi Măgura-DN 65 Consiliul Local Optaşi 
Măgura 

2013 

6.14. Asfaltare DC 144,145 Deveselu Consiliul Local Deveselu 2013 
6.15. Asfaltare DC 94 Coteana Consiliul Local Coteana 2013 
6.16. Asfaltare DC 24 Teslui Consiliul Local Teslui 2013 
6.17. Asfaltare DC 139A Studina Consiliul Local Studina 2013 
6.18. Asfaltare străzi Bobiceşti Consiliul Local Bobiceşti 2013 
6.19. Asfaltare drumuri locale Mihăeşti Consiliul Local Mihăeşti 2013 
6.20. Asfaltare drumuri locale Rusăneşti Consiliul Local Rusăneşti 2013 
6.21. Asfaltare străzi Cilieni Consiliul Local Cilieni 2013 
6.22. Asfaltare DC 70 Traian Consiliul Local Traian 2013 
6.23. Asfaltare DC 75 Consiliul Local Scorniceşti 2013 

7. Stoparea degradării reţelei de 
drumuri comunale 

 

7.1. Asfaltare DC 62 Mărgineni-Slobozia Primăria Scorniceşti 30.12.2013 
7.2. Modernizare- Asfaltare DC 158 
Moţoieşti, comuna Bărăşti 

Consiliul Local Bărăşti 
Primăria Bărăşti 

31.12.2013 

7.3. Asfaltare DC 85 Primăia Fălcoiu Decembrie 2013 
7.4. Asfaltare drum comunal DC 91 – 
Brebeni- Ipoteşti, km 1+800-km 5+900 
comuna Ipoteşti 

Primăria Ipoteşti 2013 

7.5. Asfaltare DC 92 Coteana-Izvoarele Primîria Izvoarele 2013 
COMUNICA ŢII 

1.  Implementarea unui sistem 
centralizat de autentificare şi 
identificare unică a 
utilizatorilor (certificat digital, 
one time pasword, amprenta 
digitală, etc.) 

1.1. Utilizare Certificat digital Consiliul Judeţean Olt 2013 
1.2. Utilizarea sistemului electronic de 
achiziţii publice (SEAP) pentru derularea 
achiziţiilor publice la nivelul instituţiei 

Consiliul Judeţean Olt 2013 

1.3. Implementarea în cadrul Primăriei 
oraşului Scorniceşti a identificării electronice, 
a semnăturii electronice, a documentelor în 
formă electronică 

Primăria oraşului Scorniceşti 30.09.2013 
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2. Simplificarea procedurilor 
administrative prin promovarea 
de platforme electronice pentru 
facilitarea schimburilor de 
documente la nivelul 
administraţiei publice centrale, 
regionale şi locale 

2.1. Utilizarea site-ului Consiliului Judeţean 
Olt pentru postarea informaţiilor de interes 
public şi a celor legate de proiectele cu 
finanţare europeană 

Consiliul Judeţean Olt 2013 

2.2. Realizarea proiectului “Optimizarea 
comunicării dintre Consiliul Local Balş şi 
unităţile subordonate” 

Primăria Balş 
Compartimentul Dezvoltare 

şi Ini ţiativă Locală 

La apariţia 
termenelor 

2.3. Asigurarea condiţiilor de mobilitate a 
informaţiei medicale în format electronic în 
cadrul organizaţiilor din sistemul de ocrotire a 
sănătăţii- realizarea proiectului „Sistem 
informatic Spital orăşenesc Balş” 

Primăria Balş 
Spitalul orăşenesc Balş 

2013 

2.4. Extinderea reţelei de cablu şi telefonie în 
zona Corbeni-Romana 

Primăria Balş 
Compartimentul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului, 

Investiţii 

2013-2014 

3. Realizarea interoperabilităţii la 
nivel naţional, coordonată cu 
U.E., pentru eficientizarea 
activităţilor publice în sensul 
orientării pe servicii electronice 
şi centrate pe evenimentele din 
viaţa unui cetăţean 

3.1. Efectuarea anchetei privind statistica 
societăţii informaţionale în întreprinderi, în 
anul 2012 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

Trimestrul III 2013 

4. Formarea de competenţe 
digitale de bză pentru cetăţenii 
României, cu accent pe 
categoriile dezavantajate 
(persoanelor de vârsta a III a, 

4.1. Efectuarea anchetei privind accesul 
populaţiei la tehnologia informaţiilor şi 
comunicaţiilor 

D.J.S. Olt Trimestrul II 2013 
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persoane cu dizabilităţi) 
5. Stimularea investiţiilor private 

în domeniul cercetării-inovării 
în scopul creşterii ponderii 
produselor şi serviciilor 
inovative în economia României, 
pentru asigurarea 
competitivităţii şi stimulării 
productivităţii 

5.1. Efectuarea anchetei “Activitatea de 
cercetare-dezvoltare pe categorii de unităţi de 
cercetare, în anul 2012” 

D.J.S. Olt Trimestrul II 2013 

5.2. Efectuarea anchetei “Inovare în industrie 
şi servicii” 

D.J.S. Olt Trimestrul III 2013 

AGRICULTUR Ă  
Dezvoltarea agriculturii şi a satului românesc 
1. Creşterea competitivităţii 

agriculturii româneşti 
pentru a face faţă concurenţei 
pe piaţa europeană şi 
internaţională; 
creşterea productivităţii 
agriculturii pentru a permite 
acoperirea necesarului de 
produse agroalimentare şi 
creşterea exporturilor ,în 
special la produse finite 
 

1.1. Verificarea documentaţiilor scriptic şi 
faptic şi înaintarea la direcţia tehnică de 
specialitate din  MADR, în vederea 
recunoaşterii grupului de producători(Legea 
338/2005,OMA171/2006,OG 37/2005,OMA 
694/2008,cu modificările şi completările 
ulterioare,privind condiţiile de recunoaştere a 
grupurilor de producători în sectorul legume –
fructe,culturi de câmp ş.a.) 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent (la 
solicitarea 

producătorilor 
agricoli) 

1.2. 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 

1.3. Verificarea aplicării prevederilor HG Direcţia pentru Permanent 
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1904/2006, în sectorul de panificaţie 
(obligativitatea agenţilor economici din acest 
sector de a utiliza sarea iodată în fabricarea 
pâinii şi produselor de panificaţie) 

Agricultură OLT 
 

1.4. 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 (la 
solicitarea agenţilor 

economici) 

1.5. Verificarea condiţiilor   de depozitare a 
produselor agricole  şi autorizare a  agenţilor 
economici ,precum şi verificarea magazinelor 
de comercializare a pâinii şi produselor de 
panificaţie. ( O.UG. 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 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent  

1.7. Verificarea aplicării legislaţiei în  sectorul 
producţiei,comercializării  şi ambalării   de 
ouă şi acordarea codurilor de producere 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent 
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,ambalare şi comercializare( HG 415/2004 şi 
OM 461/2004 
1.8. Autorizarea spaţiilor de comercializare a 
vinului  de masă ,vrac(OMA 224/2008-Ordin 
pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind condiţiile de comercializare cu 
amănuntul a vinului de masă vrac). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent  (la 
solicitarea agenţilor 

economici) 

1.9. Supravegherea aplicării prevederilor legii  
în realizarea producţiei de struguri,de vinuri,şi 
a altor produse vitivinicole  (Legea nr. 
244/2002,rep. – Legea viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole , H.G. 769/2010-Norme 
metodologice , OMA 487/2009; OMA 
80/2010;OMA 580/2008 ;OMA 75/2004.) 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent 

1.10. 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 (la 
solicitarea agenţilor 

economici) 

1.11. 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  166/2012). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent (la 
solicitarea 

cultivatorilor  de viţă 
de vie) 

1.12. Controlul agenţilor economici care 
comercializează îngrăşăminte chimice  
(Regulamentul (CE) 2003/2003 al 
Parlamentului European privind 
îngrăşămintele, completat cu Hotărârea 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent (la 
solicitarea agenţilor 

economici) 
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1261/2007 privind stabilirea unor măsuri 
pentru aplicarea Regulamentului (CE) 
2003/2003 şi Legea  232/2010). 
1.13. Autorizarea cultivatorilor de plante 
modificate genetic ( OMA 61/2012privind 
autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante 
modificate genetic,HG 173/2006,privind 
trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru 
animale ,obţinute din organisme modificate 
genetic,cu completările ulterioare). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

15 mai  2013- 
(termen impus de 
actul normativ) 

1.14. 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 ) 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

În cazul în care 
există importuri 

1.16. Actualizarea bazei de date a 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). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent 

1.17. Autorizarea agenţilor economici care 
comercializează, utilizează şi prestează 
servicii cu produse de protecţie a plantelor 

Unitatea Fitosanitară – 
Tehnic 

Permanent 
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conform legislaţiei fitosanitare în vigoare: 
Legea 85/1995 privind aprobarea O.U.G. 
4/1995, Legea 28/2009 ce aprobă Ordonanţa 
41/2007. 
1.18. Vizarea autorizaţiilor fitosanitare pentru 
comercializarea, utilizarea şi prestarea de 
servicii cu produse de protecţie a plantelor 

Unitatea Fitosanitară – 
Tehnic 

Permanent 

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

Unitatea Fitosanitară – 
Tehnic 

Permanent 

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

Unitatea Fitosanitară – 
Tehnic 

Permanent 

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

Unitatea Fitosanitară – 
Tehnic 

Trimestrul I, II, III 
2013 

1.22. Efectuarea analizelor chimice şi fizice în 
cadrul Laboratorului Regional pentru 
Controlul Calităţii Produselor de Protecţie a 
Plantelor Olt 

Unitatea Fitosanitară – 
Laboratorul Regional pentru 

Controlul Calităţii 
Produselor de Protecţie a 

Plantelor Olt 

Trimestrul I, II, III 
2013 

1.23. 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 ale  M.A.P. 

Unitatea Fitosanitară – 
Carantina fitosanitara 

Permanent 
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D.R. 
1.24. 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. 

Unitatea Fitosanitară – 
Carantina fitosanitara 

Trimestrul 
II-III 2013 

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

Unitatea Fitosanitară – 
Carantina fitosanitara 

Trimestrul IV 2013 

1.26. 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). 

Unitatea Fitosanitară – 
Carantina fitosanitara 

Permanent 

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

Unitatea Fitosanitară – 
Carantina fitosanitara 

Permanent 

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

Unitatea Fitosanitară – 
Carantina fitosanitara 

Permanent 
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1.29. Efectuarea controalelor fitosanitare 
pentru monitorizarea organismelor de 
carantină şi dăunătoare, conform “Planului 
General de Monitorizare a Teritoriului” si a 
Deciziilor Comisiei Europene 

Unitatea Fitosanitară – 
Carantina fitosanitara 

Permanent 

1.30. 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 

Unitatea Fitosanitară – 
Prognoza Avertizare 

Permanent 

1.31. Programul Naţional Apicol 2011 – 2013 
HG nr. 245/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru 

Agricultură 
SACNDPASMP 

Permanent 
Termen depunere 

cereri: 31 iulie 2013 

1.32. Promovarea produselor cu randamente 
şi calitate ridicata obţinute prin biotehnologii 
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 

CAJ OLT 
C.A.LOCALE din judet 

Anul 2013 
. 
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nationala şi Regulamente europene privind 
standardele de calitate a produselor agro-
alimentare şi siguranţa alimentară 
1.33. Autorizarea operatorilor economici.  
 

ITCSMS OLT Trim. 
I,II,III,IV 

1.34. Monitorizarea anuală a agenţilor 
economici autorizaţi ca producători, 
prelucrători, comercianţi.  

ITCSMS OLT Trim. 
I,II,III,IV 

1.35. Înregistrarea declaraţiilor de 
multiplicare.  

ITCSMS OLT Trim. 
I,II,III,IV 

1.36. Efectuarea inspecţiilor în câmp.   ITCSMS OLT Trim. 
I,II,III,IV 

1.37. Eliberarea documentelor de inspecţie ce 
atestă calitatea culturilor semincere înscrise la 
multiplicare. 

ITCSMS OLT Trim. 
I,II,III,IV 

1.38. Certificarea finală a seminţelor în urma 
depunerii declaraţiei de certificare. 

ITCSMS OLT Trim. 
I,II,III,IV 

1.39. Trasabilitatea seminţei. ITCSMS OLT Trim. 
I,II,III,IV 

1.40. Eşantionarea şi analiza eşantioanelor de 
seminţe în laborator şi eliberarea de 
documente. 

ITCSMS OLT Trim. 
I,II,III,IV 

1.41. Analiza stocurilor şi aplicarea vignetelor 
care atestă calitatea acestora. 

ITCSMS OLT Trim. 
I,II,III,IV 

1.42. Instruirea persoanelor atestate şi 
delegate înainte de începerea campaniilor. 

ITCSMS OLT Trim. 
I,II,III,IV 

1.43. Instruirea, acordarea numerelor de 
export şi eşantionarea loturilor destinate 
exportului. 

ITCSMS OLT Trim. 
I,II,III,IV 

1.44. Instruirea personalului propriu înaintea ITCSMS OLT Trim. 
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fiecărei campanii de analiză. I,II,III,IV 
1.45. Efectuarea auditurilor interne (de proces 
sau sistem) conform programului stabilit. 

ITCSMS OLT 
Trim.  

I,II,III,IV 
1.46. Alte acţiuni. Întărirea capacităţii 
administrative a ITCSMS OLT. 

ITCSMS OLT 
Trim.  

I,II,III,IV 
1.47. Efectuarea anchetei privind activitatea 
Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi 
Reproducţie în Zootehnie, anul 2012 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

Trimestrul I 

1.48. Efectuarea anchetei privind activitatea 
economică a societăţilor comerciale, a 
unităţilor prestatoare de servicii de 
mecanizare, a societăţilor agricole, a unităţilor 
de îmbunătăţiri funciare, în anul 2012 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

Trimestrul II 

2. Încurajarea agriculturii de nişă 
(agricultura ecolgică şi 
tradiţională) 

2.1. Înregistrarea producătorilor de produse 
ecologice,certificaţi ecologic şi a celor aflaţi 
în perioada de conversie. 
(OMA 219/2007,pentru aprobarea regulilor 
privind înregistrarea operatorilor  în 
agricultura ecologică,cu modificările  şi 
completări ulterioare). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent 

2.2. 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) 

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

Agricultură OLT 
 

(la solicitarea 
producătorilor) 

2.4. Ajutor specific pentru agricultura 
ecologică – HG nr. 759/2010, cu modificările 
şi completările ulterioare 
 

APIA 
SACNDPASMP 

Permanent  
Termen depunere 

cereri: 15 octombrie 
2013 

2.5. 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 intilniri, mese rotunde, dezbateri 
privind  promovarea agriculturii ecologice)   

C.A.J. OLT  
C.A.LOCALE din judeţ  

Permanent 
 

3. Dezvoltarea sectorului de 
producere a fructelor 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

-Permanent  
(la solicitarea 
producătorilor 

4. Dezvoltarea şi creşterea rolului 
organizaţiilor asociative din 
agricultură 

4.1. Acordarea de consultanţă gratuită în 
vederea asocierii în ferme comerciale 
competitive 
 
Organizarea de instruiri, întâlniri, mese 
rotunde, dezbateri cu producătorii agricoli pe 
următoarele teme: 

� Importanţa constituirii  formelor 
asociative în agricultură şi facilităţile 
acordate. (instruire ) 

 C.A.J. OLT  
Comunităţi locale 

Sediile C.A. Locale 

Permanent  
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� 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 de fonduri 
nerambursabile,(dezbateri ) 

� Posibilităţi de valorificare eficienta 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. 
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� Importanţa constituirii formelor 
asociative în agricultură şi facilităţile 
acordate. 

4.2. Sprijinirea înfiinţării formelor asociative 
pentru valorificarea produselor agricole 
 
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 

C.A.J. OLT  
Comunităţi locale 

 

2013 

Fonduri europene 
1. Accelerarea absorbţiei 

fondurilor europene 
 

1.1. Aplicarea OMA 465/2012, privind 
atribuţii de verificare pe teren a dosarelor 
cererilor de plată aferente anului IV, depuse în 
cadrul Măsurii 141-Sprijinirea fermelor  
agricole de semisubzistenţă, cuprinsă în Axa 1 
din PNDR 2007-2013, în baza acordurilor de 
delegare încheiate cu APDRP 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

-Periodic- 
(conform acordului 

de delegare) 
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1.2. Popularizarea Măsurilor PNDR din: 
 AXA PRIORITARA 1: Îmbunatăţirea 
competitivităţtii sectoarelor agricol şi 
forestier: 

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

M121 –Modernizarea exploataţiilor agricole,  

AXA PRIORITARA 2: Îmbunătăţirea  
mediului şi a spaţiului rural. 

M 221 –Prima împădurire a terenurilor 
agricole” 

AXA PRIORITARA 3: Îmbunatăţirea 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 judet 

Sesiuni deschise 
pentru depuneri de 

proiecte in anul 
2013. 

1.3. Prezentarea generală a fondurilor 
structurale: 
- Fondul European Pentru  Dezvoltarea  
Regională ( FEDR) 
- Fondul Social European (FSE) 
- Fondul de Coeziune 
- Fondul pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală ( FEADR) 
- Fondul European pentru Pescuit 

C. A. J. OLT  
-CAMERELE AGRICOLE 

LOCALE 

Trimestrial  

1.4. Pregătirea populaţiei de la sate pentru 
accesarea fondurilor structurale de la Uniunea 

C. A. J. OLT 
-CAMERELE AGRICOLE 

Sesiuni deschise de 
accesarea a 
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Europeană în vederea îmbunătăţirii calităţii 
vieţii la sate prin renovarea şi dezvoltarea 
acestora. 
Prezentarea măsurilor de sprijin : 

� Măsura 112 – Instalarea tinerilor 
fermieri 

� Măsura 141 –Sprijinirea fermelor 
agricole de semi- 

subzistenţă 
� Măsura 142 – Înfiinţarea grupurilor de 

producători 
� Măsura 121 – Modernizarea 

exploataţiilor agricole 
� Măsura 123 –Procesare industrie 

alimentară 
� Masura  221- Prima împădurire a 

terenurilor agricole 
� Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de  
micro-intreprinderi. 

�  Măsura 313 – Încurajarea activităţilor 
turistice 

LOCALE fondurilor europene 
in anul 2013. 

1.5. Asistenţă tehnică pentru întocmirea de 
proiecte finanţate prin fondurile structurale: 
- identificarea posibililor beneficiari 
- consiliere şi întocmire de proiecte pentru 
solicitanţii prin fondul FEADR;      

C.A.J. Olt 
-CAMERELE AGRICOLE 

LOCALE 

SESIUNI 
DESCHISE pe 
parcursul anului 

2013.  

1.6. Consiliere şi asistenţă tehnică în 
monitorizarea proiectelor eligibile. 

C.A.J. Olt 
-CAMERELE AGRICOLE 
LOCALE 

Pe durata 
implementării 

proiectului 
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1.7. Organizarea de seminarii cu tema: 
- ,,Prezentarea masurilor din PNDR care au ca 
obiectiv producerea si utilizarea energiei din 
surse regenerabile,, 
- Prezentarea masurilor PNDR cu impact 
asupra sectorului de imbunatatiri funciare 
 
- Eco –conditionalitatea –Conformitate 
încrucisata în cadrul sistemelor de sprijin 
financiar pentru agricultori –Măsuri de sprijin 
pentru îmbunatăţirea calităţii mediului –prin 
AXA II din cadrul PNDR. 

CAJ  OLT si 
-C.A.LOCALE 
Dobrosloveni, 

Bucinisu ,Corabia,Ianca 
 

-C.A. LOCALE Piatra Olt 
Corabia  Ianca 
Dobrosloveni 
�9. . C.A.LOCALE 

Izvoarele , 
Scornicesti, Piatra Olt, 

Draganesti, Droblosloveni 

 
 

Martie 2013 
 
 
 

Aprilie 2013 
 
 
 
 

Mai 2013 
1.8. Organizarea de intilniri cu temele: 
- Obţinerea de ajutoare financiare 
nerambursabile prin  
Programe de Dezvoltare Rurală. 
- Eco-conditionalitate  

� 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  
 
- Măsuri de sprijin  pentru îmbunatăţirea 
calităţii mediului (plăţi pentru zonele 
defavorizate, plăţi de agro-mediu pentru 
prima împădurire a terenurilor agricole prin 
axa II  din cadrul PNDR 2007/2013 

C.A.J. Olt 
-C.A.LOCALE 

din judet  

 
 
 

Trimestrul I. 
 
 
 
 
 
 
 

Trimestrul I si II 

1.9. Organizarea de mese rotunde cu temele : CAJ  Olt Lunar începând cu 
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- Prezentarea Ghidului solicitantului pentru 
accesarea măsurilor M121, 141, 112, M125, 
M221, M312, M313 

CA locale – din comunele  
din judet 

luna februarie 2013 

1.10. Organizarea de dezbateri cu temele: 
� Dezbaterea Masurilor 141;112. 

-cine poate beneficia de fonduri 
nerambursabile 
-conditii minime obligatorii pentru acordarea 
sprijinului 
-criterii de selectie ale proiectului 
-valoarea sprijinului nerambursabil 
-completarea depunerea si verificarea 
dosarului Cererii de finantare 
-contractarea sprijinului nerambursabil 
-documente necesare intocmirii cererii de 
finantare 

� Dezbaterea privind formele de sprijin 
a fermierilor prin  

PROGRAMUL NATIONAL APICOL 
      > Sprijin financiar acordat in sectorul 
zootehnic  

� Dezbaterea Legii nr.214/2011 privind 
organizarea,administrarea si 
exploatarea pajistilor precum si a 
Normelor metodologice de aplicare a 
acestei legi. 

� Dezbaterea privind OG 8/2013 – 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri 

CAJ  Olt 
CA locale –   din judet, 

autoritatile locale  

 
Mai-Iunie 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai-Iunie 2013 
 
 
 
 

Martie- Mai 2013. 
 
 
 
 
 

Permanent 
   2013 
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financiar-fiscale. 
1.11. Schema de plata unică pe suprafaţă 
 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 ; 
- Efectuarea controlului prin teledetecţie ; 
- Întâlnirea cu fermierii privind clarificarea 
rezultatelor la controlul prin teledetecţie ; 
- Aprobarea plăţilor (autorizarea plăţilor) 

APIA OLT SMS-IT Termen depunere 
cereri : 

01 martie -16 mai, 
fără penalităţi 
17 mai – 10 iunie, cu 
penalităţi de 1% 
întârziere pe zi 

1.12. Schema de plată unică pe suprafaţă 
 -. Instruirea producatorilor 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  

CAJ OLT  
C.A.LOCALE din judet 

impreuna cu APIA si 
comunitatile locale  

 

1 Martie -15 Mai 
2013  

16 Mai-9 Iunie 2013 
cu penalitati  

Aplicarea politicilor agricole comune 
1 Măsuri de sprijin financiar 

Derularea plăţilor 
1.1. Verificarea beneficiarilor măsurii de 
sprijin comunitar – restructurarea şi 
reconversia plantaţiilor viticole ulterior 
recepţiei finale a măsurilor eligibile –Acord 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Periodic- 
conform acordului de 

delegare cu APIA 
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de delegare cu APIA 
1.2. Restructurare/reconversie  plantaţii 
viticole -  OMADR nr. 247/2008, cu 
modificările şi  completările ulterioare 

APIA 
SACNDPASMP 

Finalizare cereri 
depuse: iunie 2013  

1.3. 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 viticola  

Mai  2013 

1.4. Furnizarea laptelui în instituţiile şcolare  - 
HG 1628/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare 
Sprijinul financiar este plătit de APIA în 
limita a maxim 0,25 l lapte/copil beneficiar/zi 
de şcoală/instituţie şcolară 

APIA 
SACNDPASMP 

Permanent  
Termene depunere 

cereri: 
aprilie 2013 

septembrie 2013 

1.5. Asigurarea plantaţiilor viticole – 
OMADR  nr. 756/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare 

APIA 
SACNDPASMP 

Permanent 
Termen depunere 

cereri: 01 decembrie 
2013 

1.6. Programul de încurajare a consumului de 
fructe în şcoli, distribuţia de mere – OUG nr. 
24/2010, Legea nr.195/2010, 
cu modificările şi completările ulterioare 

APIA 
SACNDPASMP 

Permanent 
Termen depunere 

cereri:  
martie 2013 

septembrie 2013 
1.7. Aprobarea planului de recunoaştere 
preliminară şi acordarea sprijinului financiar 

APIA 
SACNDPASMP 

Avizul – permanent 
Semestrial/anual – 
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destinat grupurilor de producatori din sectorul 
de legume – fructe proaspete OMADR nr. 
694/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare 

decontare 
 
 

1.8. Constituirea stocurilor de intervenţie la 
cerereale – HG 699/2009 

APIA 
SACNDPASMP 

Permanent 
Termen depunere 

cereri: 30 septembrie 
Viitorul agriculturii şi al satului românesc 
1. Dezvoltarea zootehniei şi 

creşterea ponderii acesteia în 
totalul producţiei agricole sunt 
prioritare 

1.1. Măsura 215 – Plăţi în favoarea bunăstării 
animalelor –pachetul a) – porcine, OMADR 
nr. 149/2012 cu modificările şi completările 
ulterioare 

SACNDPASMP Termen depunere 
cereri iniţiale: 14 

august 2013 
Termen depunere 

deconturi 
justificative: 
trimestrial 

1.2. Măsura 215 – Plăţi în favoarea bunăstării 
animalelor –pachetul b) – păsări, OMADR nr. 
264/2012 cu modificările şi completările 
ulterioare 

SACNDPASMP Termen depunere 
cereri iniţiale: 15 
octombrie 2013 

Termen depunere 
deconturi 

justificative: 
trimestrial 

1.3. Plăţi naţionale directe complementare 
speciile ovine/caprine  – OMADR nr. 
98/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare 

SACNDPASMP Depunere cereri: 
aprilie –mai 2013 

1.4. Plăţi naţionale directe complementare 
specia bovine – OMADR nr. 215/2010, cu 
modificările şi completările  ulterioare 

SACNDPASMP Depunere cereri: mai 
–iunie 2013 

1.5. Schema de ajutor specific comunitar SACNDPASMP Permanent 
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acordat producătorilor de lapte şi carne de vită   
din zonele defavorizate – HG nr. 796/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Termen depunere 
cereri: 21 septembrie 

2013 
1.6. Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor 
de animale – HG nr.207/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare 

SACNDP-ASMP Permanent 
Depunere cereri 

iniţiale: 1-15 
decembrie 2013 

Depunere cereri de 
plată: lunar 

2. Stimularea activităţilor de 
turism  
specializat în mediul rural 

2.1. Promovarea agroturismului –prezentarea 
Masurii 313- Încurajarea activităţilor turistice  

C. A. J. OLT  
-CAMERELE AGRICOLE 

LOCALE 

Permanent 

3. Alte acţiuni desfăşurate în 
vederea susţinerii dezvoltării 
agriculturii şi satului românesc 

3.1. Ajutor de stat în agricultură pentru plata 
primelor de asigurare – HG nr. 756/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare  

SACNDP-ASMP Termene depunere 
cereri sector vegetal: 

31 mai 2013 
31 octombrie 2013 
Termene depunere 

cereri sector 
zootehnic: 

31 ianuarie 2013 
31 iulie 2013 

3.2. Rentă viageră agrícola – Legea nr. 
247/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare 

APIA Olt Permanent 
Vizare carnete: 

1 martie – 
31 august 2013 

3.3. Administrare cotă de lapte – HG nr. 
852/2006, cu modificările şi  completările 
ulterioare 

APIA Olt Permanent 
Depunere declaraţii 
de vânzare directă a 
deţinătorilor de cotă: 
1 aprilie – 15 mai 
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2013 
3.4. Consiliere şi asistenţă tehnică în 
completarea 
declaraţiilor anuale privind cantitatea de lapte 
vândută,, Cota de lapte”. 

C. A.J. OLT  
-CAMERELE AGRICOLE 

LOCALE 

SESIUNI 
DESCHISE 

3.5. Consiliere şi asistenţă tehnică în 
completarea 
cererilor privind obţinerea de subvenţii pentru 
producătorii agricoli. 

C. A.J. OLT 
-CAMERELE AGRICOLE 

LOCALE 

SESIUNI 
DESCHISE 

3.6. Promovarea fermierilor şi producătorilor 
agricoli cu rezultate pozitive în rândul 
comunităţilor rurale. 
� Asistenţă tehnică în dezvoltarea serviciilor 
pentru agricultură şi a activităţilor non-
agricole. 
� Elaborarea de proiecte model pentru 
constituirea de ferme vegetale,legumicole, 
pomicole, micro-ferme zootehnice, etc. 
� Promovarea bunelor condiţii agricole şi de 
mediu GAEC. 
� Pachete de subvenţii agricole. 

C. A.J. OLT 
-CAMERELE AGRICOLE 

LOCALE 

Permanent 

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

-CAJ  Olt 
CAJ locale – din comunele  

din judet. 
 

Pe tot parcursul 
ANULUI  2013 
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3.8. Colaborarea cu autorităţile publice locale 
şi celelalte servicii publice deconcentrate 
1. Se vor  menţine relaţiile de colaborare cu 
DADR, APIA, OJPDRP, Primariile locale  
pentru ca împreună să reuşim capitalizarea şi 
eficientizarea fermierilor  pentru ca aceştia să 
poată intra pe piaţa produselor agricole cu 
reale 
 şanse de reuşită. 
2. Participarea în cadrul programului de 
colaborare pentru consolidarea şi dezvoltarea 
Reţelei  de Informaţii Contabile Agricole 
(RICA):-colectarea de date de la exploataţiile 
fără evidenţă contabilă şi completarea 
chestionarelor în vederea transmiterii la 
Serviciul RICA – MADR. 

CAJ  Olt 
CA locale – din comunele  

din judet 

Pe tot parcursul 
anului 2013 

 
 
 
 
 
 
 

3.9. Realizarea fluxului informaţional prin 
editarea 
multiplicarea şi distribuirea de reviste cărţi, 
broşuri, pliante, privind accesarea de fonduri 
europene . 

CAJ OLT 
C.A.Locale din judeţ 

Martie –Decembrie 
2013. 

Asigurarea securităţii alimentare 
1. Exercitarea obligatorie a 

controalelor sanitar veterinare 
şi fitosanitare în conformitate  
cu Reglementările stabilite cu 
autorităţile corespondente din 
Uniunea Europeana 

1.1. 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 

Direcţia Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Olt 

2013 
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 structurilor tehnice interne ale DSVSA Olt 
1.2. 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 2013 

1.3. Constatarea şi sancţionarea nerespectarii 
normelor din domeniul sănătăţii publice şi 
sănătăţii animalelor pe teritoriul judeţului 

D.S.V.S.A. Olt 2013 

1.4. Evaluarea şi monitorizarea progreselor 
înregistrate precum şi respectarea 
angajamentelor în conformitate cu programele 
de restructurare-modernizare a unor unităţi cu 
profil zootehnic şi de industrie alimentară 

D.S.V.S.A. Olt 2013 

1.5. 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 2013 

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

D.S.V.S.A. Olt 2013 

1.7. Expertiza sanitara veterinara si D.S.V.S.A. Olt 2013 
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supravegherea prin examene de laborator 
obligatorii si in cadrul programelor de 
autocontrol a alimentelor de origine animala 
si nonanimala, a furajelor, reziduurilor la 
animale vii, apa, precum si pentru depistarea 
principalelor zoonoze la animale 

2. 

Suportarea de la buget a 
costurilor de marcare şi 
identificare a animalelor, 
precum şi a tratamentelor 
antiepizootice 

2.1. Implementarea şi realizarea 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 si inregistrare a bovinelor, 
suinelor, ovinelor si caprinelor, a altor acţiuni 
prevăzute în alte programe naţionale, aprobate 
si cofinantate de Uniunea Europeana si 
Programul de supraveghere si control in 
domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 
2013, in conformitate cu prevederile 
legislatiei sanitare veterinare si pentru 
siguranta alimentelor. 

D.S.V.S.A. Olt 2013 

MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTUR Ă 
Domeniul informaţii de interes public 
1. Sistemul informatic integrat de 

cadastru şi publicitate 
imobiliară 

1.1. Înscrierea imobilelor în sistemul integrat 
de cadastru şi publicitate imobiliară, 
asigurarea înscrierii drepturilor reale, a altor 
raporturi juridice, drepturi personale, 
interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în 
legătură cu bunul imobil,  precum şi înscrierea 
radierii drepturilor reale 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară OLT 

 
 

 

Permanent 
 
 
 
 
 

 
1.2. Introducerea lucrărilor de înregistrare OCPI OLT 31.12.2013 



 86

Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

sistematică de cadastru în vederea înscrierii în 
cartea funciară – Proiectul CESAR - 
,,Proiectul privind completarea sprijinului 
financiar acordat de Banca Mondială pentru 
restructurarea agriculturii’’  

Primăria Comunei Brebeni 
 
 

 

 
 
 
 

1.3. Introducerea lucrărilor de înregistrare 
sistematică de cadastru în vederea înscrierii în 
cartea funciară, din fonduri alocate de la 
bugetul de stat 
 

OCPI OLT 
Primăria Comunei Vişina 
Primăria Comunei Milcov 
Primăria Comunei Cezieni 

Primăria Comunei Curtişoara 

31.12.2016 
 
 
 
 
 

1.4. Conversia cărţilor funciare existente pe 
suport analogic, în arhiva OCPI Olt, în 
sistemul informatic integrat de cadastru şi 
publicitate imobiliară 

OCPI OLT 
 
 
 

31.12.2016 
 
 
 

1.5. Reglementarea condiţiilor de expropriere 
pentru lucrările de interes naţional, potrivit 
Legii nr.255/2010 si 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 si Caracal-Draghiceni 
- ,,Coridorul de expropriere’’ (comuna 
Giuvarasti si comuna Izbiceni) – A.H.E. a 
raului Olt pe sector Izbiceni – Dunare. CHE 
Izlaz 
- ,,Coridorul de expropriere’’ – Varianta 
ocolitoare a Orasului Bals 

OCPI Olt 
Primăria Municipiului 

Caracal 
Primăria Comunei 

Drăghiceni 
Primăria Comunei Mihăeşti 
Primaria Comunei Izbiceni 

Primăria Comunei Giuvărăşti 
Primăria Oraşului Balş 

 
 

31.12.2013 
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 ADMINISTRA ŢIE, DEZVOLTARE REGIONAL Ă, INFRASTRUCTURĂ PUBLICĂ DE INTERES LOCAL  
1. Promovarea unor politici 

stimulative pentru stimularea 
performanţei profesionale a 
personalului din administraţia 
publică 

1.1. Realizarea reîncadrării personalului 
conform prevederilor Legii cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice 

Consiliul Judeţean Olt 2013 

1.2. Revizuirea procedurilor de evaluare a 
performanţelor profesionale ale personalului 
din administraţia publică, stabilirea criteriilor 
şi realizarea evaluării performanţelor 
profesionale ale personalului pentru anul 2012 

Consiliul Judeţean Olt 2013 

1.3. Instruirea şi formarea continuă a 
funcţionarilor publici, adoptarea exemplelor 
de bună practică din administraţia publică 

Consiliul Judeţean Olt 2013 

2. Continuarea reformei în 
administraţia publică cu accent 
pe creşterea autonomiei 
colectivităţilor locale prin 
declanşarea reală a procesului 
de descentralizare, cu 
respectarea principiului 
subsidiarităţii 

2.1. Transparenţa gestionării bugetului 
propriu al Consiliului Judeţean Olt 

Consiliul Judeţean Olt 2013 

2.2.Urmărirea transpunerii cu operativitate la 
nivelul judeţului, a competenţelor cuprinse în 
Programul de Guvernare 2013-2016, 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 

3. Sprijinirea asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară  

3.1.Asigurarea funcţionalităţii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia 
(ADI SV Oltenia), formată din cele 5 judeţe 
ale regiunii reprezentate de consiliile judeţene 
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea pentru 
proiecte eligibile în cadrul programelor 
operaţionale sectoriale 

CJ Olt 
ADI SV Oltenia 

2013 

4. Dezvoltarea infrastructurii 4.1 Reabilitare, modernizare şi extindere Baza Consiliul Local Slatina 2013 
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sociale, educaţionale, sportive, 
de cultură şi turism 
 
 
 
 
 
 

de agrement Dumitru Dobrescu etapa I 
 

Primăria Municipiului 
Slatina 

4.2. Reabilitare cinematograful Victoria 
 

Consiliul Local Slatina 
Primăria Slatina 

2013 

4.3 Reabilitare terenuri de sport Colegiul 
Naţional Ion Minulescu 

Consiliul Local Slatina 
Primăria Slatina 

2013 

4.4 Reabilitare corp A Colegiul P.S Aurelian Consiliul Local Slatina 
Primăria Slatina 

2013 

4.5 Reabilitare corp A şi Sala de sport Grup 
Şcolar Metalurgic 

Consiliul Local Slatina 
Primăria Slatina 

2013 

4.6. Reabilitare Scoala Falcoeni Primăria oraş Potcoava 31.12.2013 
4.7. Reabilitare GPP Potcoava Primăria oraş Potcoava 31.12.2013 
4.8. Reabilitarea Casei de Cultură a oraşului 
Balş 

Primăria oraş Balş La data 
disponibilizării 
fondurilor CNI 

4.9. Investiţii în infrastructura educaţională 
locală – realizarea de şarpante şi învelitori la 
Liceul “Petre Pandrea” şi Colegiul Tehnic 
Balş 

Primăria oraş Balş Septembrie – 
Octombrie 2013 

4.10. Modernizare sistem de încălzire la 
unităţile de învăţământ etapa II 

Primăria municipiului 
Caracal 

2013 

4.11. Reabilitare Casa Memorială “Iancu 
Jianu” 

Primăria municipiului 
Caracal 

2013 

4.12. Reabilitare Casa Memorială “Hagiescu 
Miri şte” 

Primăria municipiului 
Caracal 

2013-2014 

4.13. Reabilitarea Casei de Cultură a oraşului 
Scorniceşti 

Primăria oraşului Scorniceşti 2013 

4.14. Restaurarea monumentului istoric Casa 
Coculescu- Constantineşti 

Primăria oraşului Scorniceşti 2013 

4.15. Executarea unor lucrări de reparaţii la Primăria oraşului Scorniceşti 01.09.2013 
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şcolile din Negreni şi Constantineşti 
4.16. Conectarea tuturor şcolilor la internet Primăria oraşului Scorniceşti 31.10.2013 
4.17. Finalizarea lucrărilor de reabilitare la 
fostul Grup Şcolar Scorniceşti 

Primăria oraşului Scorniceşti 30.07.2013 

4.18. Realizarea unor terenuri de sport la 
şcolile din Mărgineni-Slobozia şi Bircii 

Primăria oraşului Scorniceşti 30.09.2013 

4.19. Consolidare, reabilitare şi extindere 
Liceul Tudor Vladimirescu – Proiect 109-17/7 

Consiliul Judeţean Olt 
Primăria Drăgăneşti Olt 

2013 

4.20. Realizarea unei Grădiniţe cu 2 săli de 
grupă în Bircii 

Primăria oraş Scorniceşti 31.12.2013 

4.21. Construire grădiniţă cu program normal 
cu două săli de clasă Proiect 1830/2010 

Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Primăria Drăgăneşti Olt 

2013 

4.22. Reabilitare, modernizare şi dotare Casa 
de Cultură Ileana Constantinescu – Programul 
de dezvoltare durabilă a oraşelor mici şi 
mijlocii 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Publice 
Primăria Drăgăneşti Olt 

2013 

4.23. Construirea unui Cămin Cultural în satul 
de centru Bărăşti de Vede 

Consiliul Local Bărăşti 2013 

4.24. Reabilitare Cămin Cultural sat Braneţ, 
comuna Bîrza 

Consiliul Local Bîrza 2013 

4.25. Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII 
Brastavăţu şi montat centrală termică 

Consiliul Local Brastavăţu 2013 

4.26. Continuarea lucrărilor la proiectul “Baza 
sportivă cu teren de fotbal omologabil Tip I în 
comuna Brastavăţu” (OG 7/2006- proiect 
realizat în proporţie de 93%) 

Consiliul Local Brastavăţu 2013 

4.27. Conectarea şcolilor, din comuna 
Bucinişu, la internet prin conexiuni de mare 
viteză 

Primăria Bucinişu 
 

30.11.2013 
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4.28. Reabilitare şi modernizare Cămin 
Cultural Călui 

Consiliul Local Călui 2013 

4.29. Asigurarea şi modernizarea bazei 
materiale a învăţământului preuniversitar prin 
conectarea la internet, dotarea bibliotecii 
şcolare 

Consiliul Local Cezieni 
Şcoala Gimnazială “Nicolae 

Marineanu” Cezieni 

2013 

4.30. Continuare lucrări de amenajare Bază 
sportivă care cuprinde: înprejmuire teren, 
clădire vestiae şi tribună cu 50 locuri 

Primăria Coloneşti 30 iunie 2013 

4.31. Realizarea unei Săli de Sport Primăria Coteana 2013-2014 
4.32. Amenajarea unui loc de joacă Primăria Coteana 2013 
4.33. Reabilitare Şcoală Gimnazială Coteana 
(lucrare în continuare) 

Primăria Coteana 2013 

4.34. Construire grădiniţă sat Dobrotinet Consiliul Local Curtişoara 2013-2014 
4.35. Reabilitare şi modernizare Şcoala 
Gimnazială Curtişoara 

Consiliul Local Curtişoara 2013-2015 

4.36. Reabilitare Cămin Cultural comuna 
Drăghiceni 

Primăria Drăghiceni 2013 

4.37. Centrale termice şi reabilitări termice la 
şcoli, grădiniţe şi Cămin Cultural Fărcaşele 

Consiliul Local Fărcaşele 
Primăria Fărcaşele 

2013-2015 

4.38. Amenajare muzeul satului, comuna 
Fărcaşele 

Consiliul Local Fărcaşele 
Primăria Fărcaşele 

2013-2015 

4.39. Reabilitare cămine culturale în satele 
Dranovăţu şi Izvoru 

Primăria Găneasa 2013 

4.40. Amenajare bază sportivă Şcoala 
Găneasa 

Primăria Găneasa 2013 

4.41. Construcţie magazie la Şcoala Gîrcov Primăria Gîrcov 2013 
4.42. Reparaţii capitale şi reabilitare termică 
Dispensarul Uman Comuna Gostavăţu 

Primăria Gostavăţu Trim. III-IV 2013 

4.43. Reabilitare Şcoală Gimnazială Grădinari Primăria Grădinari 2013 
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4.44. Înfiinţare grădiniţă cu program prelungit 
Grădinari 

Primăria Grădinari 2013-2014 

4.45. Reabilitare şcoli comuna Icoana Primăria Icoana 2013 
4.46. Reabilitare şi modernizare Bază sportivă 
– comuna Izbiceni (OG 7/2006) 

Primăria Izbiceni 2013 

4.47. Bază sportivă comuna Izvoarele 
(OG7/2006) 

Primăria Izvoarele 2013 

4.48. Reabilitare, modernizare, dotare şi 
extindere aşezăminte culturale din comuna 
Pîrşcoveni 

Primăria Pîrşcoveni 2013 

4.49. Construirea unui Cămin Cultural în 
comuna Pleşoiu 

Primăria Pleşoiu 2013 

4.50. Construirea unei grădiniţe în satul Doba, 
comuna Pleşoiu 

Primăria Pleşoiu 2013 

4.51. Construirea unei Săli de Sport în 
comuna Pleşoiu 

Primăria Pleşoiu 2013 

4.52. Finalizare lucrări Grădiniţă cu program 
normal Cornăţelu 

Consiliul Local Poboru Trim. IV 2013 

4.53. Reabilitare şi modernizare Cămin 
Cultural din comuna Rotunda, judeţul Olt 

Primăria Rotunda 
CL Rotunda 

31.04.2013 

4.54. Reabilitare termică a unităţilor de 
învăţământ din comuna Rotunda 

Consiliul Local Rotunda 2013 

4.55. Renovare şi modernizare sediu 
Dispensar uman 

Consiliul Local Rotunda 2013 

4.56. Întreţinere baza sportivă Rotunda Consiliul Local Rotunda 2013 
4.57. Dare în funcţiune Centru social de zi Consiliul Local Rotunda 2013 
4.58. Reabilitare şcoli – modernizare şi 
îmbunătăţire a calităţii clădirilor şcolare 

Primăria Sprâncenata 2013-2016 

4.59. Extindere şi modernizare Cămin 
Cultural din satul Studiniţa, comuna Studina 

Consiliul Local Studina 2013 
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4.60. Construire grădiniţă cu Program Normal 
în satul Studiniţa, comuna Studina 

Consiliul Local Studina 2013 

4.61. Reabilitare Cămin Cultural Studina 
(sediu administrativ) 

Consiliul Local Studina 2013 

4.62. Construcţie bază sportivă, construcţie 
sală de sport 

Consiliul Local Studina 2013 

4.63. Reabilitare şi modernizare acoperiş 
şcoală 

Primăria Traian 2013 

4.64. Lucrări de reabilitare termică la Şcoala 
cu clasele I-VIII 

Primăria Traian 2013 

4.65. Reabilitare şi modernizare acoperiş 
Cămin Cultural 

Primăria Traian 2013 

4.66. Reabilitare şi modernizare acoperiş 
Dispensar Medical 

Primăria Traian 2013 

4.67. Reabilitare Dispensar Uman Primăria Urzica 2013 
4.68. Întreţinere cimitire Primăria Urzica 2013 
4.69. Construire GPN în comuna Urzica Primăria Urzica 2013 
4.70. Construcţie sală de sport Primăria Urzica 2013 
4.71. Modernizare centru civic, comuna 
Văleni 

Primăria Văleni 2013 

4.72. Reabilitare Cămin Cultural sat Gropşani, 
comuna Vulpeni 

Consiliul Local Vulpeni 2013 

5. Programul de reabilitare 
termică a clădirilor de locuit şi 
de reducere a riscurilor 
seismice 
Creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de 

5.1 Reabilitare termică blocuri Aleea Mărului Consiliul Local Slatina 
Primăria Slatina 

2013 

5.2 Reabilitare termică bl. 1B16, sc. A,B,C,D, 
str. Sergent Major Dorobanţu Constantin 

Consiliul Local Slatina 
Primăria Slatina 

2013 

5.3 Reabilitare termică blocul FA 12°, str. 
Unirii 

Consiliul Local Slatina 
Primăria Slatina 

2013 

5.4 Reabilitare termică bloc GA8A str. 
Libertăţii 

Consiliul Local Slatina 
Primăria Slatina 

2013 
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locuinţe  şi a clădirilor publice 5.5 Reabilitare termică bloc GA8C str. 
Libertăţii 

Consiliul Local Slatina 
Primăria Slatina 

2013 

5.6 Reabilitare termică bloc GA15, SC. A,B,C 
str.Primăverii 

Consiliul Local Slatina 
Primăria Slatina 

2013 

5.7. Reabilitare termică blocuri G1, G2, G3 
strada Drăgăneşti 

Consiliul Local Slatina 
Primăria Slatina 

2013 

5.8. Întocmire cereri de finanţare pentru 
reabilitare termică a blocurilor de locuit 

Consiliul Local Slatina 
Primăria Slatina 

2013 

5.9. Programul Slatina in Haina Noua- 
aplicarea vopselei decorative pe un numar de 
17 blocuri 

Consiliul Local Slatina 
Primăria Slatina 

2013 

5.10. Reabilitarea termica a blocurilor Primăria oraş Potcoava 31.12.2013 
5.11. Îmbunătăţirea calităţii construcţiilor prin 
lucrări de creşterea eficienţei energetice la 
blocurile de locuinţe 

Primăria municipiului 
Caracal 

2013-2016 

5.12. Reabilitare-anvelopare termică blocuri 
de locuinţe oraş Scorniceşti 

Primăria oraş Scorniceşti 31.12.2013 

6.  Întărirea  structurilor de 
control şi supraveghere în  
domeniul construcţiilor şi 
urbanismului 

6.1 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 

Direcţia Poliţia Locală 
Compartimentul Disciplina 

în construcţii şi Afi şaj stradal 

Permanent 

6.2 Se vor  efectua verificări în teren privind 
modul de executare al lucrărilor de 
construcţii, respectarea autorizaţiei, precum şi 
a proiectului tehnic avizat 

Direcţia Poliţia Locală 
Compartimentul Disciplina 

în construcţii şi Afi şaj stradal 

Permanent 

6.3 Efectuarea de acţiuni în colaborare cu 
reprezentanţii Inspectoratului de Stat în 
Construcţii 

Direcţia Poliţia Locală 
Compartimentul Disciplina 

în construcţii şi Afi şaj stradal 

La solicitare 

6.4. Iniţierea şi desfăşurarea de acţiuni în Direcţia Poliţia Locală Periodic 
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colaborare cu mass media, în vederea 
popularizării atribuţiilor Poliţiei Locale pe 
linia disciplinei în construcţii şi Afisaj Stradal 

Compartimentul Disciplina 
în construcţii şi Afi şaj stradal 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea infrastructurii de 
accesibilitate şi edilitare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 Reabilitare Centru Istoric, străzile 
Lipscani şi Mihai Eminescu (lucrari in 
continuare) 

Primăria Slatina 
 

2013 

7.2  Reabilitare spaţii verzi , alei de acces 
rutier şi pietonal şi mobilier urban adiacent 
străzilor Sergent Major Dorobanţu 
Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor 
şi Arcului (lucrari in continuare) 

Primăria Slatina 
 

2013 

7.3 Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier 
şi pietonal, a mobilierului urban-zona străzii 
Cornişei –Spital (lucrari in continuare) 

Primăria Slatina 
 

2013 

7.4 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 (lucrari in 
continuare) 

Primăria Slatina 
 

2013 

7.5  Reabilitare ansamblu străzi zona 
Strehareţi şi Nicolae Bălcescu  (lucrari in 
continuare)  

Primăria Slatina 
 

2013 

7.6 Reabilitare ansamblu străzi str. 
Basarabilor, Banului, Mănăstirii, Milcovului, 
Poenii, Cuza Vodă (Reabilitare inel secundar 
str. Basarabilor- str. Banului- str. Cuza Vodă- 
str. Poenii)   (lucrari in continuare) 

Primăria Slatina 
 

2013 

7.7 Reabilitare şi extindere clădiri – Colegiul Primăria Slatina 2013 
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Naţional Agricol Carol I din municipiul 
Slatina lucrari in continuare) 

 

7.8 Construire parcari supraetajată Aleea 
Muncii 

Primăria Slatina 2013 
 

7.9 Construire parcari supraetajată Aleea 
Rozelor 

Primaria Slatina 2013 

7.10 Centrala Fotovoltaica de producere a 
energiei electrice din conversia energiei solare 

Primăria Slatina 2013 

7.11 Studiu fezabilitate reabilitare Centrul 
Militar  

Primăria Slatina 2013 
 

7.12 Centru de gazduire si consiliere pentru 
femeile victime ale violentei familiale  

Primăria Slatina 
 

2013 
 

7.13 Reabilitare Gradina Zoologică Primăria Slatina 2013 
7.14 Reabilitare şi transformare în cămin 
preşcolar a imobilului situat pe strada 
Zmeurei, nr. 9B 

Primăria Slatina 
 
 

2013 
 

 
7.15 Reabilitare reţea iluminat public zona I Primăria Slatina 2013 
7.16 Reabilitare reţea iluminat public zona II Primăria Slatina 2013 
7.17 Extindere reţea iluminat public blocuri 
ANL str. Cireaşov 

Primăria Slatina 
 

2013 
 

7.18 Extindere reţea electrică str. 
Mesteacănului 

Primăria Slatina 
 

2013 
 

7.19 Extindere reţea electrică str. Banului de 
la str. Poenii spre pârâul Milcov 

Primăria Slatina 
 

2013 
 

7.20 Extindere reţea gaze strada 
Mesteacănului 

Primăria Slatina 2013 

7.21 Extindere reţea gaze strada Alice Botez Primăria Slatina 2013 
7.22 Amenajare club nautic Plaja Olt 
municipiul Slatina 

Primăria Slatina 
 

2013 
 

7.23 Centru de găzduire şi consiliere pentru         Primăria Slatina 2013 
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femeile victime ale violenţei familiale 
7.24 Reabilitare strada Grigore Alexandrescu Consiliul Local Slatina 

D.A.S.I.P Slatina 
2013 

7.25Modernizare str. Eroilor Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.26 Modernizare str. Podgoriilor Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.27 Modernizare str. Ulmului Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.28 Modernizare str. Vadului Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.29  Modernizare str. Islazului Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.30 Modernizare str. Prunilor Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.31Modernizare str. Dinicu Golescu Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.32 Modernizare str. Orhideelor Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.33 Modernizare str. Alexe Marin Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.34 Modernizare str. Pandurilor Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.35 Reabilitare str. Ecaterina Teodoroiu Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.35 Reabilitare str. Aleea Infraţirii Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.36 Modernizare str. Aleea Marului Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.37 Reabilitare str. Sopot Consiliul Local Slatina 2013 
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D.A.S.I.P Slatina 
7.38 Modernizare şi reabilitare cartier N. 
Titulescu 

Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.39 Modernizare şi reabilitare str. Piaţa Gării Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.40 Reabilitare str. Plevnei(zona case) Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.41 Reabilitare str. Mănăstirii(zona case) Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.42 Reabilitare str. Plevnei(zona blocuri) Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.43 Modernizare str. Mănăstirii II Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.44 Reabilitare str. Pitesti(zona case) Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.45 Reabilitare str. Arcului (tronson cuprins 
intre                                                   Bd.   
A.I.Cuza si str. Mănăstirii) 

Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.46 Reabilitare str. Toamnei Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.47 Reabilitare str. Primaverii Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.48 Reabilitare str. Libertatii Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.49 Reabilitare si modernizare str. Tunari Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.50 Modernizare si  reabilitare str. Recea Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.51 Reabilitare si modernizare str. 
Prelungirea Pitesti 

Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 
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7.52 Reabilitare str. Cireasov Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.53 Reabilitare str. Artileriei Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.54  Reabilitare str. Theodor Burca Consiliul Local Slatina 
D.A.S.I.P Slatina 

2013 

7.55. Program propriu al Consiliului judeţean 
Olt – Construire Punct control şi acces în 
incinta sediului B al I.S.U. „Matei Basarab”, 
judeţul Olt 

Consiliul Judeţean Olt 2013 

7.56. Program propriu al Consiliului judeţean 
Olt – Construire depozit pentru muniţia 
asanată de pe teritoriul judeţului Olt 

Consiliul Judeţean Olt 2013 

7.57. Constructie punti pietonale in zona 
periurbana a orasului Potcoava 

Primăria oraş Potcoava 30.06.2013 

7.58. Modernizare Targ saptamanal Potcoava Primăria oraş Potcoava 31.12.2013 
7.59. Modernizare străzi în satele 
aparţinătoare oraşului Potcoava 

Primăria oraş Potcoava 31.12.2013 

7.60. Reinfiintare punct balneoclimateric în 
oraşul Potcoava 

Primăria oraş Potcoava 31.12.2013 

7.61. Modernizare sediu Primărie oraş Balş Primăria oraş Balş 2013 
7.62. Dezvoltarea serviciilor electronice prin 
implementarea sistemelor de plată “on line” a 
taxelor şi impozitelor 

Primăria oraş Balş 2013 

7.63. Reabilitarea, modernizarea sau 
înlocuirea instalaţiilor existente în sistemul de 
iluminat public şi promovarea tehnologiei 
LED, pentru creşterea eficienţei şi reducerea 
impactului asupra mediului 

Primăria oraş Balş Permanent 

7.64. Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi în Primăria oraş Balş 2013 
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oraşul Balş prin continuarea proiectului 
„Înfiin ţarea Parc Balta Gării” 
7.65. Lucrări de modernizare stradală în 
oraşul Balş, 35 Km 

Primăria oraş Balş 2013-2015 

7.66. Modernizare trotuare străzi orăşeneşti Primăria oraş Balş 2013 
7.67. Reabilitare sistem rutier şi pietonal pe 
străzile  Aleea Teilor şi Colonel Pop, în 
municipiul Caracal. 

Primăria Caracal 2013 

7.68. Canalizare şi reabilitare sistem rutier şi 
pietonal pe strada 1 Decembrie 1918, în 
Municipiul Caracal. 

Primăria Caracal 2013-2014 

7.69. Restructurare ambientală de detaliu 
cartier de locuinţe colective „ HCC” sector 
cuprins între Calea Bucureşti şi str. 1 
Decembrie 1918,  în Municipiul Caracal. 

Primăria Caracal 2013-2014 

7.70. Modernizarea infrastructurii rutiere şi 
pietonale în municipiul Caracal 

Primăria Caracal 2013-2016 

7.71. Extindere reţea 0,4 kv şi iluminat public 
str. Trandafirilor şi str. Mărţişorului în 
municipiul Caracal 

Primăria Caracal 2013 

7.72. Extindere reţea 0,4 kv şi iluminat public 
str. Tudor Vladimirescu şi str. Salcâmului în 
municipiul Caracal 

Primăria Caracal 2013 

7.73. Extindere şi reabilitare strada Valter  
Mărăcineanu 

Primăria Caracal 2013-2014 

7.74. Iluminat public în satele componente ale 
oraşului Scorniceşti 

Primăria Scorniceşti 30.09.2013 

7.75.Finalizare lucrări sediu Primărie oraş 
Scorniceşti 

Primăria Scorniceşti 30.09.2013 

7.76. Modernizare strada Boianului – Proiect Primăria Drăgăneşti Olt 2013 
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42/2008 
7.77. Finalizare sediu Primărie Drăgăneşti Olt 
(rest de executat din anul 2012) 

Primăria Drăgăneşti Olt 2013 

7.78. Covor asfaltic bituminos pe strada 
Oltului – oraş Drăgăneşti Olt 

Primăria Drăgăneşti Olt 2013 

7.79. Amenajare zonă de promenadă oraş 
Drăgăneşti Olt 

Primăria Drăgăneşti Olt 2013 

7.80. Asfaltare străzi în comuna Mărunţei, sat 
Bălăneşti 

Primăria Mărunţei 31.12.2013 

7.81. Modernizare drumuri în satul Popeşti 
(Corneşti) 

Consiliul Local Bărăşti 31.12.2013 

7.82. Realizare trotuare şi podeţe în satele 
Ciocăneşti, Bărăşti- Vede, Popeşti 

Consiliul Local Bărăşti 31.12.2013 

7.83. Achiziţionarea unui buldoexcavator şi a 
unui indicator de intrare în comună ce va fi 
amplasat pe DJ 703 B 

Consiliul Local Bărăşti 31.12.2013 

7.84. Turnare platforme şi dotare cu pubele 
pentru gunoi în cele 8 sate ale comunei 
Bărăşti 

Consiliul Local Bărăşti 31.12.2013 

7.85. Modernizare DC 155 şi DC 155 A Consiliul Local Bîrza 2013 
7.86. Continuarea reţelei de gaze în comuna 
Bobiceşti 

Primăria Bobiceşti 2013 

7.87. Asfaltarea uliţelor comunale Primăria Bobiceşti 2013 
7.88. Asfaltarea a 2,5Km drum comunal Primăria Bucinişu 30.11.2013 
7.89. Modernizare străzi şi uliţe săteşti 
comuna Călui 

Consiliul Local Călui 2013 

7.90. Modernizare drumuri locale 6,6 Km 
(există studiu de fezabilitate se va trece la 
următoarea fază) 

Primăria Coloneşti Decembrie 2013 

7.91. Modernizare parcare sediu Primărie Primăria Coloneşti Iulie 2013 
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Coloneşti 
7.92. Realizarea proiect Alee Pietonală 
comuna Coloneşti (SF+PT întocmite), se va 
licita execuţia lucrării 

Primăria Coloneşti Decembrie 2013 

7.93. Montarea unui sistem de supraveghere 
video pe toate arterele importante de circulaţie 
şi la sediile instituţiilor publice (primărie, 
şcoli, poliţie, staţii de apă şi staţii de epurare) 

Primăria Coloneşti 
Şcoala Coloneşti 

Poliţia Scorniceşti 

Septembrie 2013 

7.94. Modernizare drum comunal- asfaltarea 
tuturor străzilor din comuna Coteana (PNDR 
măsura 322) 

Primăria Coteana 2013 

7.95. Reabilitare spaţii verzi, alei de acces 
rutier şi pietonal şi mobilier urban – zona DC 
92 

Primăria Coteana 2013 

7.96. Asfaltare drumuri comunale Consiliul Local Curtişoara 2013-2016 
7.97. Modernizarea drumurilor comunale şi a 
străzilor, realizarea de alei pietonale 

Primăria Dăneasa 2013 

7.98. Lucrări reabilitare a reţelei de iluminat 
public 

Primăria Dăneasa 2013 

7.99. Amenajare centru civic comuna 
Dăneasa 

Primăria Dăneasa 2013 

7.100. Asfaltare strada Principală sat 
Grozăveşti, comuna Drăghiceni 

Primăria Drăghiceni 2013 

7.101. Amenajare parc şi spaţii verzi, alei de 
acces rutier 

C.L. Fărcaşele 
Primăria Fărcaşele 

2013-2015 

7.102. Modernizare DC 14 Dranovăţu-Izvoru Primăria Găneasa 2013 
7.103. Repararea podurilor de la intersecţiile 
din satul Gîrcov 

Primăria Gîrcov 2013 

7.104. Pietruire uliţe comuna Gîrcov Primăria Gîrcov 2013 
7.105. Construcţie parc comunal în satul Primăria Gîrcov 2013 
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Gîrcov 
7.106. Montaj camere supraveghere în 
localitatea Gostavăţu 

Primăria Gostavăţu Trim I 2013 

7.107. Reabilitare termică sediu Primărie 
Gostavăţu 

Primăria Gostavăţu Trim. III-IV 2013 

7.108. Extindere şi îmbunătăţire iluminat 
stradal în comuna Gostavăţu 

Primăria Gostavăţu Trim. IV 2013 

7.109. Modernizare drumuri locale, drumuri 
de exploataţie agricolă 

Primăria Grădinari 2013-2014 

7.110. Modernizare sistem rutier DC 190 
Izvoarele-Mărunţei 

Primăria Izvoarele 2013 

7.111. Continuare lucrări construcţie sediu 
primărie Izvoarele 

Primăria Izvoarele 2013 

7.112. Amenajare spaţii verzi, locuri de 
parcare, pavaj şi împrejmuire incintă primărie 

Primăria Mihăeşti 2013 

7.113. Modernizare drumuri locale Primăria Mihăeşti 2013 
7.114. Construire piaţă agroalimentară  Primăria Mihăeşti 2013 
7.115. Construire piaţă agroalimentară 
Movileni (PNDR - AXA 4 LEADER) 

Primăria Movileni 2013 

7.116. Asfaltare “Uliţă sătească între DC 161 
şi DJ 644, sat Pîrşcoveni” 

Primăria Pîrşcoveni 2013 

7.117. Asfaltare drumuri locale în comuna 
Pleşoiu 

Primăria Pleşoiu 2013 

7.118. Modernizare DC 16 Corlăteşti-Dobs-
Schitu din Vale , comuna Pleşoiu 

Primăria Pleşoiu 2013 

7.119. Construirea unui Depozit de colectarea 
Legumelor în comuna Pleşoiu 

Primăria Pleşoiu 2013 

7.120. Modernizare piaţă comunală Rotunda Consiliul Local Rotunda 2013 
7.121. Amenajare şi dotare Parc comunal 
existent în comuna Rotunda 

Consiliul Local Rotunda 2013 
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7.122. Modernizare (pietruire) drumuri 
comunale, Rotunda 

Consiliul Local Rotunda 2013 

7.123. Pitruirea străzilor, comuna Seaca Consiliul Local Seaca 2013 
7.124. Finalizarea asfaltării străzilor: 
 - Dealul Viilor, sat Mănuleşti, comuna 
Sîmbureşti şi a DC 38; 
- Mari şi a DC 47, sat Toneşti, comuna 
Sîmbureşti; 

Primăria Sîmbureşti 2013 

7.125. Începerea şi finalizarea podului de la 
Coasta Papei, sat Ioniceşti, comuna 
Sîmbureşti 

Primăria Sîmbureşti 2013 

7.126. Asfaltarea a 10 străzi din satele 
componente ale comunei Sîmbureşti 

Primăria Sîmbureşti 2013 

7.127. Consolidare DC 38 prin ziduri de 
sprijin 

Primăria Sîmbureşti 2013 

7.128. Amenajare pieţe din satele Studina şi 
Studiniţa, comuna Studina 

Consiliul Local Studina 2013 

7.129. Modernizare (amenajare) drumuri 
locale Studina, Studiniţa, comuna Studina 

Consiliul Local Studina 2013 

7.130. Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de 
interes local în comuna Şopârliţa 

Consiliul Local Sopârliţa 2013 

7.131. Reparaţii drumuri pietruite în comuna 
Urzica 

Primăria Urzica 2013 

7.132. Modernizare DC 135A Primăria Urzica 2013 
7.133. Asfaltare drumuri comuna Valea Mare Primăria Valea Mare 2013 
7.134. Modernizare drumuri comunale şi uli ţe 
săteşti comuna Văleni 

Primăria Văleni 2013 

7.135. Modernizare sistem rutier şi alei 
pietonale, comuna Văleni 

Consiliul Local Văleni 
Primăria Văleni 

2013 

7.136. Construirea şi reabilitarea podurilor şi Consiliul Local Văleni 2013 
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podeţelor în comuna Văleni Primăria Văleni 
7.137. Reabilitare reţea de gaz Consiliul Local Văleni 

Primăria Văleni 
2013 

7.138. Lucrări de reabilitare a reţelei de 
iluminat public în comuna Văleni 

Consiliul Local Văleni 
Primăria Văleni 

2013 

7.139. Închiderea platformelor de gunoi Consiliul Local Văleni 2013 
7.140. Dotarea cu utilaje pentru serviciul de 
gospodărire comunală şi salubritate 

Consiliul Local Văleni 2013 

7.141. Modernizare târg comunal, comuna 
Văleni 

Consiliul Local Văleni 2013 

7.142. Asfaltare străzi comuna Vulpeni Consiliul Local Vulpeni 2013 
8. Creşterea gradului de absorbţie 

a fondurilor europene ; 
Contractarea integrală a 
fondurilor disponibile prin 
Programul Ooperaţional 
Regional şi a fondurilor 
disponibile prin programele de 
cooperare teritorială europeană 

8.1. Continuarea implementării proiectelor în 
cadrul Programului  Operaţional Regional 
(POR 2007-2013) 

Consiliul Judeţean Olt 
Consiliile locale din judeţ 

Decembrie 2015 

8.2.Continuarea şi implementarea proiectelor 
în cadrul Programului Operaţional de 
Cooperare Transfrontalieră Ro-Bg 2007 – 
2013 

Consiliul Judeţean Olt 
Parteneri din Bulgaria  

Decembrie 2013 

8.3. Realizarea şi depunerea spre finanţare a 
cel puţin 3 proiecte 

Primăria Balş 2013 
La apariţia 
termenelor 

8.4. Continuarea implementării proiectului cu 
finanţare externă “Reabilitare şi reamenajare 
cartier Oraşul Nou” 

Primăria Balş 2013-2014 

8.5. Continuarea proiectului Campus şcolar 
Şcoala de Arte şi Meserii Izvoarele 

Primăria Izvoarele 2013 

9.  Continuarea, în vederea 
finalizării, proiectelor începute 
şi neterminate 

9.1. Constructie baza sportiva oras Potcoava Primaria Potcoava 31.12.2013 
9.2.  Modernizare Camin Cultural Primaria Potcoava 31.12.2013 
9.3. Asfaltare drumuri agricole (PNDR 
măsura 125) 

Consiliul Local Rotunda 2013 
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9.4. Finalizarea investiţiei “Realizarea de 
podeţe în comuna Seaca pentru legarea la 
reţeaua de drumuri publice locale şi judeţene” 

Primăria Seaca 2013 

9.5. Continuarea lucrărilor la Baza sportivă 
(OG 7) 

Consiliul Local Şopârliţa 2013 

9.6. Modernizare Cămin Cultural (MDRT-
PNDR) 

Consiliul Local Şopârliţa 2013 

9.7. Proiectare şi executare grădiniţă (MDRT- 
PNDI) 

Consiliul Local Şopârliţa 2013 

9.8. Fnalizare Bază sportivă Tip I (OG 7) Primăria Urzica 2013 
10. Elaborarea planurilor 

urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de 
urbanism aferente 

10.1. Realizare PUG şi Regulament General 
de Urbanism al oraşului Balş 

Primăria Balş 
Compartimentul Urbanism 

2013-2015 

10.2. Realizare PUG şi Regulament General 
de Urbanism al oraşului Piatra Olt 

Primăria Piatra Olt Trim. IV 2013 

10.3. Elaborare PUG şi RLU al oraşului 
Drăgăneşti Olt 

Primăria Drăgăneşti Olt 2013 

10.4. Elaborare PUG comuna Mărunţei Primăria Mărunţei 31.12.2013 
10.5. Elaborare PUG comuna Brastavăţu Consiliul Local Brastavăţu 2013 
10.6. Lucrări de cadastru imobiliar intravilan 
şi extravilan şi realizare PUG 

Primăria Dăneasa 2013 

10.7. Realizare PUG şi Regulament General 
de Urbanism al comunei Fărcaşele 

Primăria Fărcaşele 2013-2014 

10.8. Finalizarea elaborării Planului 
Urbanistic Zonal şi demararea lucrării de 
elaborare a Planului Urbanistic General 

Primăria Gîrcov 2013 

10.9. Realizare PUG şi Regulament General 
de Urbanism 

Primăria Poboru Trim. IV 2013 

10.10. Realizare PUG şi Regulament 
urbanistic local 

Consiliul Local Traian 2013 

10.11. Realizare PUG al comunei Urzica Primăria Urzica 2013 
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10.12. Lucrări de cadastru imobiliar intravilan 
şi extravilan şi realizare PUG, comuna Văleni 

Consiliul Local Văleni 
Primăria Văleni 

2013 

10.13. Realizare PUG comuna Vulpeni Consilizul Local Vulpeni 2013 
11. Dezvoltarea infrastructurii de 

accesibilitate şi edilitare prin 
accesarea Programului „Satul 
Românesc” 
 

11.1. Modernizare drum comunal DC 18, în 
comuna Cîrlogani, judeţul Olt 

Consiliul Local Cîrlogani 2013 

11.2. Apă şi canalizare – Înfiinţare Reţea 
Publică de Apă Uzată (canalizare şi staţii de 
epurare) în satele Bălăşoara, Scorbura, 
Beculeşti şi Cepari, comuna Cîrlogani 

Consiliul Local Cîrlogani 2013 

11.3. Pietruire drumuri comunale, comuna  
Poboru 

Primăria Poboru Trim. II 2013 

11.4. Proiect privind modernizarea DC 154A 
Voineasa Mică-Voineasa Mare 

Primăria Voineasa 2013  

ENERGIE  
1. Creşterea securităţii energetice 

prin modernizarea sistemelor de 
transport şi distribuţie 

1.1. Modernizare staţie 110/20 kV Iancu Jianu 
- Modernizare circuite primare şi secundare 
de 110KV şi 20 KV, înlocuirea protecţiilor 
existente cu protecţii numerice cu funcţii 
SCADA incluse, înlocuire panouri de servicii 
interne, înlocuire bobine de stingere existente 
cu bobine de stingere, modernizarea 
circuitelor secundare generale 

CEZ Distribuţie SA – 
Serviciul Managementul 
Activelor şi Dezvoltare 

Slatina 

30.09.2013 

1.2. Modernizare LEA KV D.C. 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 

31.07.2013 

1.3. Modernizare LEA 20kV Slatina Nord-
Oporelu (Lungime LEA 20 kV-42,2 km) 

CEZ Distribuţie SA – SD 
Slatina 

30.04.2013 

1.4. Înlocuire transformatoare MT/JT în RED 
din judeţul Olt în vederea reducerii pierderilor 

CEZ Distribuţie SA – SD 
Slatina 

30.06.2013 
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tehnice – etapa 2013 – Înlocuirea a 51 de 
transformatori 20/0,4 kV 
1.5. Modernizare LEA jt şi branşamente 
comuna Redea – Lungime LEA 0,4 kV = 14 
km, nr. branşamente=480 buc, PTA=3 buc 

CEZ Distribuţie SA – SD 
Slatina 

31.05.2013 

1.6. Modernizare LEA jt şi branşamente com. 
Radomireşti – Lungime LEA jt =10 km, nr. 
branşamente=410 buc, PTA = 2 buc 

CEZ Distribuţie SA – SD 
Slatina 

30.06.2013 

1.7. Îmbunătăţire nivel tensiune şi creşterea 
capacităţii de distribuţie – Preluare abonaţi 
PTA Moara Studiniţa – PTA anvelopă =1 buc 

CEZ Distribuţie SA – SD 
Slatina 

31.07.2013 

2. Protecţia mediului şi 
valorificarea surselor de energie 
regenerabilă prin dezvoltarea cu 
precădere a proiectelor bazate 
pe biocombustibil, energie 
solară, eoliană 

2.1 Centrala Fotovoltaică de producere a 
energiei electrice din conversia energiei solare
  

Primăria Slatina 
 
 

2013 
 

2.2. Realizare proiect de producere energie 
electrică bazat pe panouri fotovoltaice 

Primăria Potcoava 31.12.2013 

2.3. Instalarea de sisteme de încălzire care 
folosesc energie regenerabilă – promovarea 
proiectului “Panouri solare în oraşul Balş” 

Primăria Balş 2013-2014 

2.4. Realizarea de câmpuri cu panouri 
fotovoltaice în zona Gengea-Saru – SRA 110 
Kw 

Primăria Balş Septembrie 2013 

2.5. Finalizarea celor 2 parcuri fotovoltaice 
din cartierele T. Vladimirescu şi Vîrtopu 

Primăria oraş Corabia 2013-2014 

2.6. Realizare parc fotovoltaic comuna Călui Primăria Călui 2013 
2.7. Instalare sisteme de încălzire care 
folosesc energie regenerabilă- panouri solare 
– la Şcoala Gimnazială, grădiniţă, primărie  

Primăria Coteana 2013 

2.8. Realizarea unui parc solar  - Comuna 
Coteana 

Primăria Coteana 2013 
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Eficienţa energetică şi protecţia mediului 
1. Construcţia de noi instalaţii de 

cogenerare de înaltă eficienţă 
1.1. Demararea lucrărilor pentru centrala 
electrică cu cogenerare 

Primăria oraşi Corabia 2013-2014 

2. Eficienţa energetică şi protecţia 
mediului 

2.1. Efectuarea anchetei “Producerea de 
energie electrică şi termică, în anul 2012” 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

Trimestrul II 2013 

2.2. Efectuarea anchetei “Cheltuieli pentru 
protec’ia mediului, în anul 2012” 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

Trimestrul III 2013 

2.3. Modernizare reţea de iluminat public prin 
folosirea de instalaţii care să ducă la 
reducerea consumului de energie electrică 

Primăria Coloneşti Decembrie 2013 

Protecţia consumatorilor de energie 
1. Garantarea accesului la 

serviciile publice de transport şi 
distribuţie a energiei electrice şi 
gazului pentru toate categoriile 
de consumatori 

1.1. Conectarea oraşului Corabia la reţeaua 
naţională de alimentare cu gaze 

Primăria oraşi Corabia 
Firma specializată în 
alimentarea cu gaze 

2013-2015 

Politici energetice şi agricultura 
 Valorificarea terenurilor 

degradate prin culturi de plante 
energetice 

1.1. Realizarea de plantaţii experimentale cu 
arbori energetici 

Primăria Balş Octombrie 2013 

1.2. Informarea şi consilierea cetăţenilor în 
vederea cultivării de plante energetice 

Primăria oraşului Corabia Permanent 

MEDIU 
Combaterea schimbărilor climatice 
1 Combaterea schimbărilor 

climatice; 
Reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră  

1.1 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 

Garda Naţională de Mediu – 
Comisariatul Judeţean Olt 

31.12.2013 
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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). 

Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabil ă a componentelor sale 
1. 
 

Aprobarea şi implementarea 
Strategiei naţionale şi a 
Planului de Acţiune privind 
conservarea biodiversităţii 
2013-2020 

1.1.Implementarea Strategiei şi a Planului de 
Acţiune privind conservarea biodiversităţii 
2013-2020 

Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Olt  

Gestionari fonduri de 
vânătoare 
ONG-uri 
Custozi 

Consiliul Judeţean Olt 

După aprobarea la 
nivel naţional 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilirea unui sistem unitar de 
management al speciilor strict 
protejate 

2.1.Evaluarea anuală a populaţiilor speciilor 
de carnivore mari 

APM Olt 
Gestionari fonduri de 

vânătoare 
ONG-uri 

Anual 

2.2.Protecţia speciilor de păsări conform 
Directivei Păsări 

APM Olt 
Gestionari fonduri de 

vânătoare 
ONG-uri 
Custozi 

GNM CJ Olt 

Permanent 

2.3.Conservarea tipurilor de habitate şi 
speciilor de floră şi faună sălbatică 

APM Olt 
ONG-uri 
Custozi 

GNM CJ Olt 

Permanent 

2.4.Introducerea evaluărilor de specii strict 
protejate în aplicaţia “IBIS” 

APM Olt 
ONG-uri 
custozi 

Permanent 
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2.5. 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. 

Garda Naţională de Mediu – 
Comisariatul Judeţean Olt 

31.12.2013 

2.6.Controlul modului de respectare a 
obligaţiilor asumate de custozii şi 
administratorii ariilor naturale protejate. 

Garda Naţională de Mediu – 
Comisariatul Judeţean Olt 

31.12.2013 

3. 
 
 
 
 
 
 

Cartarea habitatelor naturale şi 
a habitatelor speciilor sălbatice 
de interes comunitar 
şi stabilirea sistemului de 
monitorizare a stării de 
conservare a acestora 

3.1.Cartarea habitatelor naturale şi a 
habitatelor speciilor sălbatice 

APM Olt 
ONG-uri 
custozi 

2015 

3.2.Introducerea planurilor de management în 
aplicaţia “IBIS” 

APM Olt 
ONG-uri 
custozi 

31.12.2015 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

Planuri de management pentru 
ariile naturale protejate  

4.1.Realizarea regulamentelor şi planurilor de 
management pentru ariile naturale protejate 

APM Olt 
ONG-uri 
custozi 

2015 

4.2.Avizarea regulamentelor si planurilor de 
management pentru ariile naturale protejate si 
siturile Natura 2000 

APM Olt 2015 

4.3.Introducerea planurilor de management in 
aplicaţia “SINCRON” 

APM Olt 2016 

5. Implementarea proiectelor 
finanţate din Programul 
Operaţional Sectorial de Mediu 
– POS-MEDIU 

5.1. Continuarea implementării proiect – 
Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt 

Consiliul Judeţean Olt 2014 

   

Managementul deşeurilor şi substanţelor periculoase 
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1. Accelerarea realizării 
sistemelor integrate de gestiune 
a deşeurilor, inclusiv prin 
îmbunătăţirea absorbţiei  
fondurilor europene 

1.1.Monitorizarea implementării legislaţiei de 
mediu în domeniul gestionării deşeurilor, la 
nivel judeţean 

APM Olt Permanent 

1.2.Monitorizarea activităţilor de colectare, 
transport, tratare, valorificare şi eliminare a 
deşeurilor, � nclusive supravegherea acestor 
operaţii şi monitorizarea depozitelor după 
închiderea lor.  

APM Olt Permanent 

1.3.Inaintarea de rapoarte către ANPM 
privind acţiunile de implementare a legislaţiei 
referitoare la gestionarea deşeurilor la nivel 
judeţean 

APM Olt Permanent 

1.4.Colectarea, validarea şi prelucrarea de 
date şi informaţii în domeniul deşeurilor, 
conform cerinţelor legale în vigoare, şi 
întocmirea inventarelor specifice  

APM Olt Permanent 

1.5.Colaborarea la elaborarea şi monitorizarea 
planurilor de gestionare a deşeurilor 

APM Olt Permanent 

1.6. Continuarea implementării proiectului –
Sistem gestionare deşeuri la nivelul judeţului 
Olt- finanţat din POS MEDIU 

Consiliul Judeţean Olt 
112 localităţi din judeţ 

2015 

2. 
 
 
 
 

Extinderea şi îmbunătăţirea 
sistemelor de colectare selectivă 
a deşeurilor 

2.1.Participarea la controale tematice în 
vederea implementării sistemului de colectare 
selectivă a deşeurilor împreună cu  GNM  CJ 
Olt 

APM Olt  
GNM  CJ Olt 

Permanent 

2.2. Realizarea de inspecţii neplanificate la 
operatorii economici din judeţ privind 
extinderea şi îmbunătăţirea sistemelor de 
colectare selectivă a deşeurilor în scopul 
creşterii cantităţii de deşeuri intrate in 

GNM  CJ Olt 31.12.2013 
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circuitul de reciclare 
2.3. Monitorizarea depozitelor de deşeuri 
industriale precum şi urmărirea colectării 
stocării şi transportului deşeurilor provenite 
din construcţii şi demolări, astfel încât să se 
prevină abandonarea pe domeniul public 

Primăria Slatina 
 
 

2013 
 
 
 

2.4. Aplicarea actelor normative inclusiv, 
Hotărâri ale Consiliului Local privind 
activitatea de salubrizare a municipiului 

Primăria Slatina 
 
 

2013 
 

 
2.5. Achiziţionarea si montarea containerelor 
îngropate în municipiul Slatina 

Primăria Slatina 
 

2013 
 

2.6. Colectarea selectivă a deşeurilor de la 
populaţie şi instituţii publice 

Primăria Bobiceşti 2013 

2.7. Organizrea sistemului de colectare 
selectivă a spaţiului de depozitare temporară 
şi transportul deşeurilor. 

Consiliul Local Văleni 2013 

3. Creşterea cantităţii de deşeuri 
intrate în circuitul de reciclare 

3.1.Monitorizarea implementarii legislaţiei de 
mediu în domeniul gestionării deşeurilor la 
nivel judeţean 

APM Olt Permanent 

3.2.Elaborearea de rapoarte privind starea 
mediului la nivel judeţean, pe domeniul 
gestionarea deşeurilor 

APM Olt Permanent 

4. Imbunătătirea capacităţii 
instituţionale în domeniul 
managementului chimicalelor 

4.1.Aprobarea de transporturi de deşeuri 
periculoase pe teritoriul României 

APM Olt Permanent 

4.2.Monitorizarea implementarea legislaţiei 
de mediu în domeniul chimicale, la nivel 
judeţean 

APM Olt Permanent 

4.3.Inaintarea de rapoarte către ANPM 
privind acţiunile de implementare a legislaţiei 
referitoare la chimicale la nivel judeţean 

APM Olt Permanent 
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4.4.Colectarea, validarea şi prelucrarea de 
date şi informaţii în domeniul chimicale, 
conform cerinţelor legale în vigoare, şi 
întocmirea inventarelor specifice privind: 

o importatorii şi exportatorii de 
substanţe şi preparate chimice sub 
incidenţa procedurii PIC 

o substanţele care depreciază stratul 
de ozon şi operatorii economici 
care desfăşoară activităţi cu aceste 
substanţe 

APM Olt Permanent 

4.5. 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. 
ADE GAS OIL COMPANY  S.R.L. I, S.C. 
ADE GAS OIL COMPANY  S.R.L. II, S.C. 
BULROM GAS S.R.L., S.C. PIRELLI  
TYRES S.R.L.). 

GNM  CJ Olt 31.12.2013 

4.6. Realizarea inspecţiilor de mediu la 
operatorii economici care gestionează 
substanţe şi preparate chimice periculoase  

GNM  CJ Olt 31.12.2013 

5. Managementul deşeurilor, 
activităţi de control 

5.1. Efectuarea a 20 controale la instalaţiile de 
valorificare a deşeurilor de aluminiu prin 
topire- turnare. 

GNM  CJ Olt 31.12.2013 

5.2. Efectuarea a 20 controale la operatorii 
economici care desfăşoară activităţi de 
colectare şi valorificare deşeuri şi resturi 
metalice. 

GNM  CJ Olt 31.12.2013 
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5.3. Efectuarea a 10 controale la operatorii 
economici din judeţul Olt care desfăşoară 
activităţi de colectare şi valorificare deşeuri şi 
resturi nemetalice. 

GNM  CJ Olt 31.12.2013 

5.4. 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 
obligaţiilor de plată la Fondul pentru mediu. 

GNM  CJ Olt 31.12.2013 

5.5.  Efectuarea a 2 controale la operatorii 
eonomici din judeţul Olt care desfăşoară 
activităţi de dezmembrare vehicule scoase din 
uz. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

5.6. Monitorizarea depozitelor de deşeuri şi 
urmărirea îndeplinirii obligaţiilor de mediu, în 
comuna Brastavăţu 

Consiliul Local Brastavăţu Permanent 

6. Planificare strategică la nivel 
zonal a gestionării deşeurilor 
pentru completarea/realizarea 
investiţiilor necesare îndeplinirii 
obiectivelor europene în 
domeniu. 

6.1. Efectuarea anchetei “Statitica deşeurilor 
agricole” 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

Trimestrul III 2013 

Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului; controlul polu ării industriale 
1. Evaluarea şi îmbunătăţirea 

calităţii aerului; controlul 
poluării industriale 

1.1. Supravegherea calităţii aerului prin 
aplicarea fluxului de informare privind datele 
obţinute de la staţia automată de monitorizare 
a calităţii aerului 

APM Olt Permanent 

1.2.Prelevarea şi analizarea probelor de aer 
(emisii ) la operatorii economici 

APM Olt Permanent 
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1.3.Determinări ale nivelului de zgomot 
pentru traficul rutier şi zonele industriale din 
judeţ 

APM Olt Permanent 

1.4.Evaluarea emisiilor totale anuale de 
compuşi organici volatili în atmosferă la 
staţiile de distribuţie a benzinei; inventarul 
annual al instalaţiilor existente (depozite, 
staţii PECO, containere mobile). 

APM Olt Anual 

1.5.Monitorizarea în ceea ce priveşte inspecţia 
tehnică periodică a instalaţiilor şi 
dispozitivelor utilizate în scopul limitării 
emisiilor de COV; actualizarea Certificatelor 
de Inspecţie Tehnica COV (annual pentru 
containere mobile şi la 2 ani pentru staţii 
PECO); 

APM Olt Permanent 

1.6.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 

1.7. Realizarea în colaborare cu GNM – CJ 
Olt a controlului conformării 
instalaţiilor/activităţilor IPPC pentru care au   
fost emise autorizaţii integrate de mediu 

APM Olt 
GNM – CJ Olt 

Permanent 

1.8.Constatarea neconformităţilor cu actele de 
autorizare emise, la sesizarea GNM – CJ OLT 
şi adoptarea măsurilor legale 

APM Olt Permanent 

1.9. Inspecţia obiectivelor a căror categorie de GNM-CJ Olt 31.12.2013 
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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 modificarile si completarile 
ulterioare. 
1.10. Realizarea inspectiilor la obiectivele 
planificate, cu privire la  respectarea  
obligatiilor prevazute de lege de catre titularii 
activităţilor care constituie surse fixe 
importante de emisii de poluanţi atmosferici. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

1.11.  Realizarea de inspectii neplanificate la 
obiectivele controlate  sau obiective noi, in 
cazul  constatarii faptelor ce conduc la 
degradarea factorului de mediu aer, � nclusive 
la emiterea, revizuirea, suspendarea sau 
anularea actelor de reglementare. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

1.12. Realizarea inspectiilor la obiectivele  
planificate ce desfasoara   activităţi industriale 
cu emisii de COV, cu privire la  respectarea 
obligatiilor prevazute de  HG 699/2003 cu 
modificarile si completarile ulterioare 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

1.13. 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. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

Protecţia solului şi subsolului 
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1. Reducerea suprafeţelor siturilor 
contaminate, reducerea 
efectelor de hazard geologic 
natural şi antropic 

1.1.Coordonarea, monitorizarea, colectarea, 
centralizarea, sintetizarea şi validarea  datelor 
la nivel judeţean  

APM Olt Permanent 

1.2.Realizarea listelor siturilor 
contaminate/potenţial contaminate ; 

APM Olt Permanent 

1.3.Analizarea şi aprobarea documentatiilor 
specifice (rapoarte geologice de investigare, 
studii de evaluare a riscului şi studii de 
fezabilitate privind programele de investigare, 
evaluare şi remediere a zonelor poluate, etc). 

APM Olt Permanent 

1.4.Urmărirea evoluţiei lucrărilor de 
remediere şi a rezultatelor monitorizării post 
remediere 

APM Olt Permanent 

1.5. Efectuarea de controale la proiectele de 
investiţii care presupun exploatarea 
agregatelor minerale din terase.  

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

1.6. Realizarea inspectiilor la obiectivele 
planificate ( puncte de lucru apartinand OMV 
PETROM SA)  cu situri contaminate 
identificate si in cazurile de Anexa P, urmare 
Notificarilor preliminare transmise de SC 
OMV PETROM SA  in temeiul prevederilor 
art.7.1 din Anexa P – Angajament privind 
despagubirile de mediu la Contractul de 
privatizare nr. 5/2004 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

Integrarea politicilor de mediu în celelalte politici sectoriale 
1 Integrarea politicii de mediu în 

celelalte politici sectoriale şi 
aplicarea principiilor 

1.1. Inspecţia obiectivelor şi instalaţiilor din 
judeţul Olt care intră sub incidenţa Directivei 
Seveso II în colaborare cu autoritatea 
judeţeană pentru protecţie civilă cu privire la 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 
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dezvoltării durabile aplicarea măsurilor specifice pentru 
prevenirea producerii unor accidente în care 
să fie implicate substanţe periculoase. (S.C. 
ALRO S.A., S.C. ADE GAS OIL 
COMPANY  S.R.L. I, S.C. ADE GAS OIL 
COMPANY  S.R.L. II, S.C. BULROM GAS 
S.R.L., S.C. PIRELLI  TYRES S.R.L.) 
1.2. Implementarea prevederilor legale 
referitoare la valorile limită pentru dioxidul de 
sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberi 
în suspensie şi plumb din aerul înconjurător 
(Directiva 1999/30/CE, cu modificarile si 
completarile ulterioare), in scopul evitării, 
prevenirii sau reducerii efectelor dăunătoare 
asupra sănătătii umane si mediului. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative în domeniul mediului 
1. Dezvoltarea capacităţii 

instituţionale în domeniul 
protecţiei mediului şi asigurarea 
unei instruiri sistematice a 
personalului 

1.1. Participarea personalului cu atribuţii în 
domeniul protectiei mediului la cursuri de 
instruire. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

1.2.  Alocarea resurselor pentru efectuarea de 
inspecţii la obiectivele cu risc major conform 
metodologiei de evaluarea riscului 
obiectivelor controlate aprobate prin OMM 
464/2009. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

Îmbunătăţirea gradului de educare şi conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor cet ăţenilor în luarea deciziilor privind 
mediul 
1. Conştientizarea cetăţenilor cu 

privire la protecţia mediului 
 

1.1.Mediatizarea în presa locală şi regională, 
scrisă, audio şi video, a informaţiilor de 
interes public şi de mediu  

APM Olt Permanent 

1.2.Asigurarea accesului publicului la APM Olt Permanent 
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informaţiile de interes public şi de mediu  
1.3.Actualizarea paginii web a APM Olt  APM Olt Permanent 

2. Promovarea educaţiei ecologice 2.1.Încheierea de protocoale de colaborare cu 
instituţiile de învăţământ din judeţ privind 
educaţia ecologică a elevilor 

APM Olt Permanent 

2.2.Organizarea de activităţi în domeniul 
protecţiei mediului împreună cu ONG-uri, 
instituţii de învăţământ, e.t.c. 

APM Olt Permanent 

2.3. Promovarea educatiei ecologice a 
elevilor, organizarea de campanii de 
constientizare cu ajutorul Inspectoratului 
Scolar Judetean, Corpul Voluntarilor de 
Mediu, Asociatiilor neguvernamentale. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii în cadrul comunităţilor  
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii în 
cadrul comunităţilor 

1.1. Realizarea a 6 controale privind 
administrarea spaţiilor verzi din municipiile şi 
oraşele judeţului Olt. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

1.2. 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 31.12.2013 

1.3. 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 31.12.2013 
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1.4. Efectuarea de controale la toate 
administraţiile publice locale cu privire la 
urmărirea starii de salubritate a localităţilor, 
inclusive a cursurilor de apă şi căilor rutiere. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

1.5. Urmarirea modului de implementare a 
sistemului integrat de colectare a deşeurilor 
menajere în toate localităţile judeţului. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

Alimentaţie sănătoasă 
1. Respectarea cadrului legal 

privind organismele modificate 
genetic 

1.1. Realizarea a 2 controale la operatorii din 
judeţul Olt care introduc deliberat în mediu 
organisme modificate genetic. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

Achiziţii publice verzi 
1. Promovarea achiziţiilor publice 

verzi 
1.1. Efectuarea de controale comune in 
colaborare cu APM Olt la administraţiile 
publice locale care promoveaza investitii 
privind alimentarea cu apă a localităţiolr şi 
epurarea apelor uzate. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

2. Încurajarea achiziţiilor publice 
verzi prin elaborarea Planurilor 
de acţiune pentru achiziţii 
publice 

2.1. Participarea la elaborarea Planurilor de 
actiune pentru achiziţii publice verzi prin 
încurajarea dezvoltării şi aplicării 
tehnologiilor curate şi prietenoase cu mediul. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

3. Înformarea şi conştientizarea 
autorităţilor publice cu privire 
la importanţa promovării 
achiziţiilor de produse şi servicii 
verzi 

3.1. Informarea şi conştientizarea 
administraţiilor publice locale cu privire la 
promovarea achiziţiilor de instalaţii de 
încălzire şi a sistemelor de colectare selectivă 
a deşeurilor în instituţiile publice din 
subordine. 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 

3.2. Elaborarea în colaborare cu APM Olt de 
programe pentru educarea populuţiei privind 

GNM-CJ Olt 31.12.2013 
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rolul vital al pădurii pentru mediul 
înconjurător şi comunitate. 

APE ŞI PĂDURI 
Managementul resurselor de apă şi al riscului la inundaţii 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gospodărirea durabilă a 
resurselor de apă, protecţia 
împotriva inundaţiilor, 
asigurarea monitoringului 
adecvat hidro-meteorologic, 
protecţia surselor de apă, 
îmbunatatirea calităţii apei 
până la atingerea stării bune a 
apelor şi perfecţionarea 
cadrului legislativ, a 
metodologiilor, normelor şi 
reglementarilor din domeniile 
gospodăririi apelor, 
meteorologiei şi hidrologie. 

1.1. Monitoringul calitativ şi cantitativ al 
apelor de suprafaţă şi subterane 

Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Olt   

Permanent 

1.2. Avizarea şi autorizarea folosinţelor de 
apă 
 

S.G.A. Olt   Permanent 

1.3. Evidenţe, contribuţii şi sinteze privind 
gospodărirea cantitativă şi calitativă a apelor 

S.G.A. Olt   Permanent, conform 
termenelor din 

programul unitar 
1.4.Monitorizarea şi combaterea poluărilor 
accidentale a apelor.  

S.G.A. Olt   
Permanent 

1.5.Actualizarea programului de prevenire şi 
combatere a poluării accidentale 

S.G.A. Olt   30.06.2013 

1.6.Asigurarea fluxurilor informaţionale, 
monitorizare, asistenţă tehnică 

S.G.A. Olt   Permanent 

1.7.Monitorizarea utilizatorilor de apă. S.G.A. Olt Permanent 

2. Realizarea proiectelor de 
investiţii de alimentare cu apă, 
canalizare şi staţii de epurare 
ape uzate oraşeneşti în scopul 
implementării directivelor 
europene în domeniul apelor, în 
vederea respectării 
angajamentelor europene şi 

2.1 Urmarirea îndeplinirii Programelor de 
Etapizare privind realizarea proiectelor de 
modernizare/extindere alimentări cu apă, 
canalizări şi staţii de epurare. 

SGA Olt Permanent 

2.2. Alimentare cu apă comuna Bălteni – H.G. 
577/1997 – ivestiţie în continuare 

Consiliul Local Bălteni 2013 

2.3. Alimentare cu apă comuna Izvoarele–
H.G. 577/1997 – ivestiţie în continuare 

Consiliul Local Izvoarele 2013 

2.4. Alimentare cu apă comuna Bucinişu– 
H.G. 577/1997 – ivestiţie în continuare 

Consiliul Local Bucinişu 2013 
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internationale în acest domeniu. 2.5. Alimentare cu apă comuna Optaşi 
Măgura– H.G. 577/1997 – ivestiţie în 
continuare 

Consiliul Local Optaşi 
Măgura 

2013 

2.6. Alimentare cu apă comuna Corbu– H.G. 
577/1997 – ivestiţie în continuare 

Consiliul Local  Corbu 2013 

2.7. Alimentare cu apă comuna Sârbii 
Măgura– H.G. 577/1997 – ivestiţie în 
continuare 

Consiliul Local Sârbii 
Măgura 

2013 

2.8. Reabilitare sistem de alimentare cu apă 
comuna Lelesca– H.G. 577/1997 – ivestiţie în 
continuare 

Consiliul Local Leleasca 2013 

2.9. Alimentare cu apă comuna Oboga– H.G. 
577/1997 – ivestiţie în continuare 

Consiliul Local  Oboga 2013 

2.10. Alimentare cu apă comuna Călui– H.G. 
577/1997 – ivestiţie în continuare 

Consiliul Local Călui 2013 

2.11. Extindere sistem de alimentare cu apă 
comuna Tătuleşti– H.G. 577/1997 – ivestiţie 
în continuare 

Consiliul Local Tătuleşti 2013 

2.12. Alimentare cu apă comuna Cungrea– 
H.G. 577/1997 – ivestiţie în continuare 

Consiliul Local Cungrea 2013 

2.13. Alimentare cu apă comuna Tufeni, sate 
Stoborăşti şi Barza– H.G. 577/1997 – ivestiţie 
în continuare 

Consiliul Local Tufeni 2013 

2.14. Alimentare cu apă comuna Brastavăţu, 
sat Cruşov – H.G. 577/1997 – ivestiţie în 
continuare 

Consiliul Local Brastavăţu 2013 

2.15. Alimentare cu apă comuna Dăneasa– 
H.G. 577/1997 – ivestiţie în continuare 

Consiliul Local Dăneasa 2013 

2.16. Alimentare cu apă comuna Urzica, sat 
Urzica – H.G. 577/1997 – ivestiţie în 

Consiliul Local Urzica 2013 



 123

Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

continuare 
2.17. Alimentare cu apă comuna Deveselu– 
H.G. 577/1997 – ivestiţie în continuare 

Consiliul Local Deveselu 2013 

2.18. Extindere alimentare cu apă comuna 
Stoicăneşti – H.G. 577/1997 – ivestiţie în 
continuare 

Consiliul Local Stoicăneşti 2013 

2.19. Extindere alimentare cu apă comuna 
Dobrun –  H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Dobrun 2013 

2.20. Alimentare cu apă comuna Vitomireşti, 
sat Trepteni –  H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Vitomireşti 2013 

2.21. Alimentare cu apă comuna Tia Mare, 
satele Potlogeni şi Doanca –  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou 

Consiliul Local Tia Mare 2013 

2.22. Alimentare cu apă comuna Fălcoiu, 
Satele Fălcoiu şi Cioroiu –  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou 

Consiliul Local Fălcoiu 2013 

2.23. Alimentare cu apă comuna Şopârliţa –  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Şopârliţa 2013 

2.24. Alimentare cu apă comuna Brastavăţu, 
sat Brastavăţu –  H.G. 577/1997 – obiectiv 
nou 

Consiliul Local Brastavăţu 2013 

2.25. Alimentare cu apă comuna Crîmpoia, 
satele Crîmpoia şi Buta –  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou 

Consiliul Local Crîmpoia 2013 

2.26. Alimentare cu apă comuna Traian –  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Traian 2013 

2.27. Alimentare cu apă comuna Gîrcov –  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Gîrcov 2013 

2.28. Alimentare cu apă comuna Verguleasa –  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Verguleasa 2013 
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2.29. Alimentare cu apă comuna Ianca, satele 
Ianca şi Potelu –  H.G. 577/1997 – obiectiv 
nou 

Consiliul Local Ianca 2013 

2.30. Extindere alimentare cu apă comuna 
Urzica, satele Urzica şi Stăvaru –  H.G. 
577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Urzica 2013 

2.31. Alimentare cu apă comuna Găneasa –  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Găneasa 2013 

2.32. Extindere alimentare cu apă oraş 
Potcoava –  H.G. 577/1997– obiectiv nou 

Consiliul Local Potcoava 2013 

2.32. Alimentare cu apă comuna Morunglav –  
H.G. 577/1997– obiectiv nou 

Consiliul Local Morunglav 2013 

2.33. Alimentare cu apă comuna Izbiceni–  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Izbiceni 2013 

2.34. Alimentare cu apă comuna Milcov –  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Milcov 2013 

2.35. Alimentare cu apă comuna Vulpeni –  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Vulpeni 2013 

2.36.  Sistem de canalizare şi epurare ape 
uzate comuna Brastavăţu– H.G. 577/1997 – 
proiect în continuare 

Consiliul Local Brastavăţu 2013 

2.37. Sistem de canalizare şi staţie epurare 
ape uzate comuna Nicolae Titulescu– H.G. 
577/1997 – proiect în continuare 

Consiliul Local Nicolae 
Titulescu 

2013 

2.38. Canalizare şi staţie de epurare comuna 
Grădinari– H.G. 577/1997 – proiect în 
continuare 

Consiliul Local Grădinari 2013 

2.39. Sistem de canalizare menajeră comuna 
Vădăstriţa– H.G. 577/1997 – proiect în 
continuare 

Consiliul Local Vădăstriţa 2013 
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2.40. Introducere canalizare comuna 
Coloneşti– H.G. 577/1997 – proiect în 
continuare 

Consiliul Local Coloneşti 2013 

2.41. Sistem canalizare comuna Deveselu– 
H.G. 577/1997 – proiect în continuare 

Consiliul Local Deveselu 2013 

2.42. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Baldovineşti –  H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Baldovineşti 2013 

2.43. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Călui–  H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Călui 2013 

2.44. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Găvăneşti, sat Băleasa –  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou 

Consiliul Local Găvăneşti 2013 

2.45. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Oporelu, satele Beria de Sus, Beria de Jos, 
Oporelu, Rădeşti –  H.G. 577/1997 – obiectiv 
nou 

Consiliul Local Oporelu 2013 

2.46. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Şerbăneşti, satele Şerbăneşti de Jos, 
Strugurelu, Şerbăneşti –  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou 

Consiliul Local Şerbăneşti 2013 

2.47. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Vultureşti, satele Vultureşti, Valea lui Alb –  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Vultureşti 2013 

2.48. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Făgeţelu, satele Făgeţelu, Isaci, Chilia, 
Pielcani, Băgeşti–  H.G. 577/1997 – obiectiv 
nou 

Consiliul Local Făgeţelu 2013 

2.49. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Strjeşti, satele Strejeşti, Strejeşti de Sus, 
Colibaşi–  H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Strjeşti 2013 
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2.50. Canalizare şi epurare ape uzate comuna  
Bîrza, satele Bîrza şi Braneţ–  H.G. 577/1997 
– obiectiv nou 

Consiliul Local Bîrza 2013 

2.51. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Oboga, satele Oboga de Mijloc, Oboga de 
Sus, Varnava –  H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Oboga 2013 

2.52. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Tufeni, satele Tufeni, Stoborăşti, Barza –  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Tufeni 2013 

2.53. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Iancu Jianu, sat Iancu Jianu–  H.G. 577/1997 
– obiectiv nou 

Consiliul Local Iancu Jianu 2013 

2.54. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Vlădila, sat Vlădila –  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou 

Consiliul Local Vlădila 2013 

2.55. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Curtişoara, satele Proaspeţi, Linia din Vale –  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Curtişoara 2013 

2.56. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Movileni, satele Movileni şi Bacea–  H.G. 
577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Movileni 2013 

2.57. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Şopîrliţa, sat Şopîrliţa –  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou 

Consiliul Local Şopârliţa 2013 

2.58. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Dobrun, satele Dobrun,Chilii, Roşienii Mari, 
Roşienii Mici–  H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Dobrun 2013 

2.59. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Stoicăneşti, sat Stoicăneşti –  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou 

Consiliul Local Stoicăneşti 2013 
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2.60. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Teslui, satele Deleni şi Cherleşti–  H.G. 
577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Teslui 2013 

2.61. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Osica de Sus, zona Vlăduleni –  H.G. 
577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Osica de Sus 2013 

2.62. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Osica de Sus, zona Medinţi–  H.G. 577/1997 
– obiectiv nou 

Consiliul Local Osica de Sus 2013 

2.63. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Urzica, satele Urzica şi Stăvaru–  H.G. 
577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Urzica 2013 

2.64. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Tia Mare, sat Tia Mare–  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou 

Consiliul Local Tia Mare 2013 

2.65. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Traian, sat Traian–  H.G. 577/1997 – obiectiv 
nou 

Consiliul Local Traian 2013 

2.66. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Crîmpoia, sat Crîmpoia–  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou 

Consiliul Local Crîmpoia 2013 

2.67. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Gîrcov, sat Gîrcov –  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou 

Consiliul Local Gîrcov 2013 

2.68. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Bobiceşti, satele Bobiceşti, Belgun şi Mirila–  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Bobiceşti 2013 

2.69. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Ianca, sat Ianca şi Potelu –  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou 

Consiliul Local Ianca 2013 
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2.70. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Găneasa, satele Găneasa şi Fălcoeni –  H.G. 
577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Găneasa 2013 

2.71. Canalizare şi epurare ape uzate oaraş  
Potcoava, sate aparţinătoare Valea Merilor şi 
Sineşti–  H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Potcoava 2013 

2.72. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Sîmbureşti, satele Toneşti, Ioniceşti, Lăunele 
şi Stănuleasa –  H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Sîmbureşti 2013 

2.73. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Corbu, satele Burduleşti, Buzeşti, Milcoveni 
şi Bărăşti–  H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Corbu 2013 

2.74. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Morunglav, satele Morunglav, Poiana Mare şi 
Ghiosani–  H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Morunglav 2013 

2.75. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Izbiceni, sat Izbiceni–  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou 

Consiliul Local Izbiceni 2013 

2.76. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Valea Mare, sat Valea Mare, Bârca, Turia–  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Valea Mare 2013 

2.77. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Cîrlogani, satele Cîrlogani, Beculeşti, Cepari–  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Cîrlogani 2013 

2.78. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Vădastra –  H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Vădastra 2013 

2.79. Efectuarea anchetei privind distribuţia 
apei, în anul 2012 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

Trimestrul II 2013 

2.80. Efectuarea anchetei privind locuinţele 
conectate la sistemele de canalizare, în anul 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

Trimestrul II 2013 
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2012 
2.81. Alimentare cu apă strada Poet Florin 
Dumitrana 

Primăria Slatina 
 

2013 
 

2.82. Alimentare cu apă strada Boiangiului Primăria Slatina 2013 
2.83. Alimentare cu apă strada Mănăstirea 
Clocociov 

Primăria Slatina 
 

2013 
 

2.84. Alimentare cu apă strada Meşteşugarilor Primăria Slatina 2013 
2.85. Alimentare cu apă strada Nicolae Buică Primăria Slatina 2013 
2.86. Alimentare cu apă strada Puţuri Primăria Slatina 2013 
2.87. Alimentare cu apă strada Milcov Primăria Slatina 2013 
2.88. Alimentare cu apă strada  Armaşului Primăria Slatina 2013 
2.89. Alimentare cu apă strada  Malul Livezi Primăria Slatina 2013 
2.90 Alimentare  cu apă strada Milcovului 
(dinpre CET) 

Primăria Slatina 
 

2013 
 

2.91. Alimentare cu apă strada  Dimitrie 
Caracostea 

Primăria Slatina 
 

2013 
 

2.92. Alimentare cu apă strada Cuza Vodă în 
spate la G1 şi  G2 

Primăria Slatina 
 

2013 
 

2.93. Alimentare cu apă strada Recea de la nr. 
26 

Primăria Slatina 
 

2013 
 

2.94. Reabilitare reţea canalizare pluvială 
zona cartier Tunari 

Primăria Slatina 
 

2013 
 

2.95. Reţea canalizare strada Ştrandului Primăria Slatina 2013 
2.96. Extindere reabilitare  reţea apă şi 
canalizare strada Nicolae Bălcescu 

Primăria Slatina 2013 
 

2.97. Realizarea proiectului de investiţii – 
Sistem integrat de alimentare cu apă şi 
canalizare în cartierele Vârtina şi 
Corbeni/Romana 

Primăria Balş 2013-2014 

2.98. Sistem integrat de alimentare cu Primăria Balş 2013-2015 
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apă/canalizare şi energie electrică pe strada 
Luncii 
2.99. Extindere reţele apă/canalizare pe strada 
Mâineşti 

Primăria Balş 2013-2014 

2.100. Sistem integrat de alimentare cu 
apă/canalizare şi energie electrică pe strada 1 
Decembrie 

Primăria Balş 2012-2013 

2.101. Extindere reţele de canalizare pe strada 
Popa Şapcă 

Primăria Balş 2013-2014 

2.102. Extindere reţele de apă pe strada Cuza 
Vodă 

Primăria Balş 2013-2014 

2.103. Extindere alimentare cu apă sat Bistriţa 
Nouă- oraş Piatra Olt 

Primăria oraş Piatra Olt Trim. IV 2013 

2.104. Extinderea reţelei de apă şi canalizare 
în satele componente ale oraşului Scorniceşti 

Primăria oraş Scorniceşti 2013 

2.105.Achiziţionare şi instalare Staţie de 
epurare a apelor uzate în satul Ciocăneşti, 
comuna Bărăşti (OG 7/2006) 

Primăria Bărăşti 31.12.2013 

2.106. Alimentare cu apă în comuna Cezieni, 
satele Cezieni şi Corlăteşti (OG 7/2006) 

Consiliul Local Cezieni 2013 

2.106. Alimentare cu apă în comuna Cezieni, 
sat Bondrea (Proiect de investiţii în cadrul 
GAL ROMULA MALVA) 

Consiliul Local Cezieni 2013 

2.107. Extinderea alimentării cu apă în sat 
Satul Nou, comuna Grădinari 

Consiliul Local Grădinari 2013-2015 

2.108. Sistem de canalizare menajeră comuna 
Giuvărăşti 

Primăria Giuvărăşti 2013 

2.109. Canalizare Comuna Izbiceni (OG 
7/2006) 

Primăria Izbiceni 31.12.2013 

2.110. Sistem centralizat de alimentare cu Primăria Pîrşcoveni 2013 
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apă, captare şi staţie de tratare a apei, prima 
înfiinţare a unui sistem centralizat de 
canalizare şi staţie de epurare comuna 
Pîrşcoveni, satel Pîrşcoveni, Butoi, Olari 
2.111. Alimentare cu apă şi canalizare în 
satele Doba-Schitu din Deal şi Schitu din 
Vale, judeţul Olt 

Primăria Pleşoiu 2013 

2.112. Extindere şi modernizare alimentare cu 
apă, comuna Poboru (lucrare în continuare 
OG 7/2006) 

Primăria Poboru 2013 

2.113. Introducere apă curentă comuna 
Rotunda 

Consiliul Local Rotunda 2013 

2.114. Sistem centralizat de canalizare 
menajeră în comuna Rotunda, judeţul Olt 

Consiliul Local Rotunda 2013 

2.115. Sistem centralizat de canalizare 
menajeră în comuna Studina 

Conslilul Local Studina 2013 

2.116. Realizare reţea de canalizare şi staţie 
de epurare şi tratare a apelor reziduale 

Consiliul Local Văleni 2013 

3. Implementarea strategiei 
naţionale de management al 
riscului la inundaţii pe termen 
mediu şi lung în scopul 
prevenirii şi diminuării riscului 
la inundaţii al populaţiei şi a 
creşterii gradului de siguranţă a 
cetăţenilor şi a bunurilor. 

3.1 Acordarea de asistenţă tehnică la nivel de 
localităţi privind “Planul de aparare împotriva 
inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor 
accidentale” 

SGA Olt 
 
 

 

Trim III 2013 
 
 

 
3.2 Intocmirea “Planului judeţean de apărare 
împotriva inundaţiilor, fenomenelor 
meteorologice periculoase, accidente la 
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale 
pe cursuri de apă”. 

SGA Olt 
 

Trim. IV 2013 
 

3.3 Participarea la verificarea stării tehnice şi 
funcţionale  a construcţiilor hidrotehnice cu 
rol de apărare împotriva inundaţiilor. 

SGA Olt 
 

Trim. IV 2013 
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4. Amenajarea bazinelor 
hidrografice în scopul 
diminuării efectelor inundaţiilor 
şi al secetei hidrologice 

4.1.Regularizarea râului Olteţ, în zona 
oraşului Balş, jud. Olt  - OM nr. 
362/10.04.2006 ; HG 446/2007 

Ministerul Apelor, Pădurilor 
şi Pisciculturii 

AN-AR, 
A.B.A.Olt 

2013 

4.2.Regularizarea râului Olteţ în loc. Iancu 
Jianu, jud. Olt – OM nr. 472 / 22.04.2008 ; 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

2013 

4.3.Realizarea investiţiei Regularizare pârâu 
Cungra pe sectorul Dobroteasa-Sîmbureşti, 
jud. Olt (OM nr. 729/19.06.2008) 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de alocarea 
fondurilor de către 

ordonatorul principal 
4.4.Realizarea investiţiei Regularizare pârâu 
Milcov în localitatea Milcov, jud. Olt – avizat 
ANAR 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de alocarea 
fondurilor de către 

ordonatorul principal 
4.5.Realizarea investiţiei Îndiguire mal drept 
râul Olteţ la Fălcoiu, jud. Olt – avizat ANAR 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de alocarea 
fondurilor de către 

ordonatorul principal 
4.6.Realizarea investiţiei Regularizare pârâu 
Oltişor în com. Găneasa, jud. Olt 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de alocarea 
fondurilor de către 

ordonatorul principal 
4.7.Realizarea investiţiei Regularizare râu 
Olteţ în com. Bârza, jud. Olt 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de alocarea 
fondurilor de către 

ordonatorul principal 
4.8.Realizarea investiţiei Regularizare râu 
Olteţ în com. Pârşcoveni, jud. Olt 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de alocarea 
fondurilor de către 

ordonatorul principal 
4.9. Realizare studiu de fezabilitate pentru 
investiţia Regularizare pârâu Iminog pe 
sectorul Perieţi – Mărunţei, jud. Olt 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de alocarea 
fondurilor de către 

ordonatorul principal 
4.10.Realizare studiu de fezabilitate pentru 
investiţia Regularizare pârâu Teslui la 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

În funcţie de alocarea 
fondurilor de către 
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Oporelu, jud. Olt A.B.A.Olt ordonatorul principal 
4.11.Realizare studiu de fezabilitate pentru 
investiţia Regularizare pârâu Gemărtălui pe 
sectorul Balş – Vulpeni, jud. Olt 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de alocarea 
fondurilor de către 

ordonatorul principal 
4.12.Realizare studiu de fezabilitate pentru 
investiţia Regularizare pârâu Horezu la 
Dobreţu, jud. Olt; 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de alocarea 
fondurilor de către 

ordonatorul principal 
4.13.Realizare studiu de fezabilitate pentru 
investiţia Regularizare pârâu Cungrea Mică la  
Cungrea, jud. Olt 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de alocarea 
fondurilor de către 

ordonatorul principal 
4.14.Realizare studiu de fezabilitate pentru 
investiţia Indiguire fluviu Dunărea şi pârâu 
Gîrcov la Gârcov 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de alocarea 
fondurilor de către 

ordonatorul principal 
4.15.Realizare studiu de fezabilitate pentru 
investiţia Regularizare pârâu Beica pe 
sectorul Cîrlogani – Pleşoiu, jud. Olt. 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A.B.A.Olt 

În funcţie de alocarea 
fondurilor de către 

ordonatorul principal 
4.16. Decolmatare mecanică pârâu Jid la 
Brebeni 

SGA Olt, 
Formaţiile Mecanizare 
Slatina, Baş şi Caracal 

Trim II 2013 

4.17 Decolmatare mecanică pârâu Dirjov la 
Brebeni 
 

SGA Olt, 
Formaţiile Mecanizare 
Slatina, Balş şi Caracal 

Trim II 2013 

4.18. Decolmatare mecanică pârâu Iminog la 
Perieti 

SGA Olt, 
Formaţiile Mecanizare 
Slatina, Balş şi Caracal 

Trim III 2013 

4.19 Decolmatare mecanică pârâu Teslui la 
Oporelu 
 

SGA Olt, 
Formaţiile Mecanizare 
Slatina, Balş şi Caracal 

Trim IV 2013 

4.20. Decolmatare mecanică pârâu Cungrea 
Mică la Cungrea 

SGA Olt, 
Formaţiile Mecanizare 

Trim IV 2013 
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Slatina, Balş şi Caracal 
4.21 Decolmatare mecanică pârâu Iminog la 
Schitu  
 

SGA Olt, 
Formaţiile Mecanizare 
Slatina, Bals si Caracal 

Trim II 2013 

4.22. Decolmatare mecanică pârâu Gengea  la 
Birza 

SGA Olt, 
Formaţiile Mecanizare 
Slatina, Bals si Caracal 

Trim III 2013 

4.23. Decolmatare mecanică pârâu Caluiet la 
Oboga, tronson I 

SGA Olt, 
Formaţiile Mecanizare 
Slatina, Balş şi Caracal 

Trim III 2013 

4.24. Decolmatare mecanică pârâu Călui şi 
Căluieţ la Oboga 

SGA Olt, 
Formaţiile Mecanizare 
Slatina, Balş şi Caracal 

Trim III 2013 

4.25. Decolmatare mecanică pârâu Căluieţ la 
Oboga, tronson II 

SGA Olt, 
Formaţiile Mecanizare 
Slatina, Balş şi Caracal 

Trim III 2013 

4.26. Decolmatare mecanică pârâu Teslui la 
Teslui-Corbu 
 

SGA Olt, 
Formaţiile Mecanizare 
Slatina, Balş şi Caracal 

Trim IV 2013 
 
 

5. Managementul resurselor de 
apă şi a riscului la inundaţii 

5.1. Asigurarea fondurilor necesare pentru  
continuarea lucrărilor la lucrarea  
,,Regularizare râu Vedea şi Vediţa în zona 
localităţilor afectate de inundaţii : Tătuleşti, 
Bărăşti, Optaşi- Măgura, Sîrbii – Măgura şi 
Coloneşti ”, judeţul Olt  

- Ministerul Apelor, 
Pădurilor şi Pisciculturii 

- Administraţia Naţională ,, 
Apele Române ” 

-Administraţia Bazinală de 
Apă Argeş – Vedea Piteşti 

 
 

31.03.2013 

5.2.Asigurarea fondurilor necesare pentru 
începerea lucrărilor la obiectivul de apărare 
împotriva inundaţiilor ,,Regularizare pârâu 
Dorofei şi afluenţii, în zona localităţilor 
afectate de inundaţii Şerbăneşti şi Crîmpoia ” 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A. B. A. Argeş – Vedea 
Piteşti 

 
 

30.06.2013 
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, judeţul Olt  
5.3. Asigurarea  fondurilor necesare pentru 
începerea lucrărilor la obiectivelor de apărare 
împotriva inundaţiilor ,,Apărare mal stîng râu 
Vedea ” , la Barza , judeţul Olt . 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A. B. A. Argeş – Vedea 
Piteşti 

 
 

30.04.2013 

5.4. Asigurarea  fondurilor necesare pentru 
începerea lucrărilor la obiectivelor de apărare 
împotriva inundaţiilor ,,Regularizare râu 
Vedea”,  la Icoana, judeţul Olt . 
 

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A. B. A. Argeş – Vedea 
Piteşti 

 
 

30.05.2013 

5.5. Asigurarea  fondurilor necesare pentru 
începerea lucrărilor la obiectivelor de apărare 
împotriva inundaţiilor ,,Apărare mal drept 
pârâu  Dorofei » , la Nicolae Titulescu, 
judeţul Olt  

M.A.P.P. 
AN-AR, 

A. B. A. Argeş – Vedea 
Piteşti 

 
 

30.06.2013 

5.6. Întreţinere dig I şi II râu Vedea, Tufeni – 
Ghimpeţeni 

- A. B. A. Argeş – Vedea 
Piteşti  
- S.H.I. Olt 

 
30.09.2013 

5.7. Întreţinere dig râu Vedea la Corbu - A. B. A. Argeş – Vedea 
Piteşti  
- S.H.I. Olt 

 
30.06.2013 

5.8. Întreţineri diguri râu Vediţa la Coloneşti - A. B. A. Argeş – Vedea 
Piteşti  
- S.H.I. Olt 

 
30.09.2013 

5.9. Întreţinere baraj Rusciori  - A. B. A. Argeş – Vedea 
Piteşti  
- Sistemul Hidrotehnic 
Independent Olt 

 
30.09.2013 

5.10. Reparaţii curente turn manevră baraj 
Rusciori 

- A. B. A. Argeş – Vedea 
Piteşti  

 
30.09.2013 
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- S.H.I. Olt 
5.11. Decolmatare mecanică pr. Dorofei la 
Movileni  
Capacităţi : 1,7 km / 10,07 mii mc 

- A. B. A. Argeş – Vedea 
Piteşti  
- S.H.I. Olt 

 
30.09.2013 

5.12. Decolmatare mecanică pr. Negrişoara la 
Negreni 
Capacităţi : 1,7 km / 10,07 mii mc 

- A. B. A. Argeş – Vedea 
Piteşti  
- S.H.I. Olt 

 
30.06.2013 

5.13. Realizarea decolmatării şanţurilor 
pluviale 

Primăria oraşului Scorniceşti 30.09.2013 

5.14. Canalizare pluvială pe strada Nicolae 
Titulescu oraş Drăgăneşti Olt 

Primăria Drăgăneşti Olt 2013 

5.15. Reabilitare baraj Coteniţa, comuna 
Coteana 

Primăria Coteana 
AFM 

2013 

6. Imbunatăţirea prognozelor, 
creşterea timpilor de reacţie a 
autorităţilor implicate, precum 
şi îmbunătăţirea exploatării 
coordonate a acumulărilor 

6.1. Programul de urmarire hidrometrică a 
reţelei hidrografice prin staţii de observaţii şi 
măsurători hidrometrice şi hidrogeologice în 
regim clasic şi în programul DESWAT. 

SGA Olt 
Staţia Hidro Slatina 
Staţii hidrometrice 

Permanent  

7. Implementarea  proiectelor 
finanţate din Programul 
Operaţional Sectorial de Mediu 
– POS MEDIU 

7.1. Continuarea implementării proiectului – 
Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi 
apă uzată în judeţul Olt 

Consiliul Judeţean Olt 
Consiliile locale municipale 
şi orăşeneşti din judeţ 

2015 

Protecţia şi gestionarea durabilă a pădurilor şi faunei cinegetice 
1 Finalizarea retrocedarilor şi a 

reformei proprietatii funciare, 
precum şi acordarea de justă 
despagubire, în situaţii specifice 

1.1.Retrocedarea suprafeţelor cu pădure 
proprietarilor 

Obiectiv  2013 – Retrocedarea suprafeţei de 
100 ha 

Direcţia Silvică OLT 31.12.2013 

2 Stoparea declinului suprafeţelor 2.1. Împădurirea terenurilor din fond forestier DS OLT Trim : I , II , IV 
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împădurite şi extinderea 
suprafeţei de păduri  
Combaterea despăduririlor şi 
tăierilor ilegale de masă 
lemnoasă  

şi consolidarea plantaţiilor efectuate în anii 
anteriori 
-împăduriri integrale  204 ha 
- consolidarea plantaţiilor efectuate în anii 
anteriori – 326 ha 
Refacerea plantaţiilor calamitate – 225 ha 
2.2. Prevenirea şi combaterea sustragerii 
materialului lemnos 
 - Desfăşurarea a 2500 de actiuni  

DS Olt 
IPJ Olt 
IJJ Olt 

I.Pol.de Frontiera 
ITRSV Rm.Valcea 

Permanent 

2.3. Colaborarea cu Ocolul Silvic în vederea 
realizării împăduririi unor suprafeţe de teren 
în vederea stabilizării terenurilor 

Primăria oraşului Scorniceşti 31.12.2013 

2.4. Împădurirea a 110,79 ha de teren agricol 
degradat 

Primăria Coteana 
AFM prin Programul 

Naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin 

împădurirea terenurilor 
degradate 

2011-2016 

2.5. Împădurirea terenurilor – Comuna 
Dăneasa 

Primăria comunei Dăneasa 2013 

3 Aprobarea unei strategii 
forestiere naţionale şi revizuirea 
Programului forestier naţional 
în scopul unui management 
durabil al pădurii 

3.1. Efectuarea anchetei privind volumul de 
lemn exploatat, în anul 2012 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

Trimestrul III 2013 

INTERNE – ORDINE PUBLIC Ă ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 
Siguranţa cetăţenilor – Cunoaşterea, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii  
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1. Creşterea siguranţei 
cetăţeanului prin combaterea 
fenomenului infracţional 
stradal, precum şi prin creşterea 
siguranţei civice în zona 
instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

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, S.T.P.F. Olt, Poliţia locală Slatina), în 
sistem integrat, în vederea prevenirii şi 
combaterii faptelor care aduc atingere 
climatului de siguranţă, în cadrul comunităţii. 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Olt 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Olt 

Serviciul Teritorial al Poliţiei 
de Frontieră olt 

Poliţia Locală Slatina 
 
 

31.12.2013 

1.2. Organizarea de acţiuni în vederea 
prevenirii şi combaterii faptelor antisociale 
din zona unităţilor de învăţământ de pe raza 
judeţului Olt. 

I.P.J. Olt 
 

31.12.2013 

1.3 Organizarea de 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 Judeţeană Olt). 

I.P.J. Olt 
 

31.12.2013 

1.4. Intensificarea acţiunilor pentru prevenirea 
şi combaterea infracţiunilor săvârşite cu 
violenţă, de pe raza judeţului Olt. 

I.P.J. Olt 
 

31.12.2013 

1.5. Evaluarea şi adaptarea permanentă a 
efectivelor şi tehnicii existente la nivelul 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în 

I.J.J. Olt 
 

31.12.2013 
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scopul combaterii fenomenului infracţional 
stradal.   
1.6.  Menţinerea ordinii publice pentru 
creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, 
în zona instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar, precum şi în zonele de 
agrement de pe raza judeţului Olt. 

I.J.J. Olt 
 

31.12.2013 

1.7. Asigurarea ordinii publice cu ocazia, 
manifestărilor sportive, cultural artistice 
religioase comemorative şi a manifestărilor de 
protest (marşuri, mitinguri, pichetări, etc). 

I.J.J. Olt 
 

31.12.2013 

1.8. Se vor desfăşura acţiuni punctuale pe 
linia prevenirii faptelor comise prin violenţă, 
prin spargere, a furturilordin locuinţe  sau 
buzunare, genţi, poşete precum şi a altor 
genuri de infracţiuni judiciare 

Direcţia Poliţia Locală 
 

Colaborare cu Poliţia 
Municipiului Slatina 

31.12.2013 

1.9.Intensificarea acţiunilor pentru prevenirea 
şi combaterea faptelor antisociale săvârşite  pe 
fondul consumului de alcool 

Direcţia Poliţia Locală 31.12.2013 

1.10.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. 

Direcţia Poliţia Locală Permanent 

1.11. 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 

Direcţia Poliţia Locală Trimestrial 
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agroalimentare, târguri. 
1.12. Derularea de acţiuni pentru verificarea  
autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor 
de provenienţă a mărfii, orarului de 
aprovizionare şi funcţionare a agenţilor 
economici. 

Direcţia Poliţia Locală Permanent 

1.13. Includerea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar în itinerariile de patrulare ale 
efectivelor care execută misiuni de ordine 
publică 

Colaborare 
Direcţia Poliţia Locală 

I.P.J 
Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Olt 

Permanent 

1.14. Răspunderea cu promptitudine la 
solicitările cetăţenilor, în  vederea asigurării 
restabilirii rapide a stării de normalitate. 

Direcţia Poliţia Locală Permanent 

1.15. 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. 

Direcţia Poliţia Locală Trimestrial 

1.16. Menţinerea ordinii şi lini ştii publice în 
zonele şi locurile stabilite prin Planul de 
ordine şi siguranţă publică al municipiului 

Direcţia Poliţia Locală Permanent 

1.17. Asigurarea ordinii publice cu ocazia 
manifestărilor sportive, cultural – artistice, 
religioase, comemorative şi a manifestărilor 
de protest (marşuri, mitinguri, pichetări) 

Direcţia Poliţia Locală 
         Colaborare cu 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Olt 

Permanent 

1.18. Organizarea şi desfăşurarea a unor 
acţiuni preventive educative privind 
combaterea corupţiei. 

Direcţia Poliţia Locală Semestrial 

1.19.  Organizarea de patrule mixte, în sistem Colaborare Permanent 
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integrat, în vederea executării activităţilor de 
prevenire şi combatere a faptelor care aduc 
atingere climatului de siguranţă în cadrul 
comunităţii. 

Inspectoratul de Poliţiei Olt 
Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Olt 
Direcţia Poliţia Locală 

2. Prevenirea şi combaterea 
corupţiei în rândurile 
personalului Ministerului 
Afacerilor Interne la toate 
nivelurile şi în toate 
structurile 
 

2.1. 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. 

I.P.J. Olt 31.12.2013 

2.2.  Minimalizarea  riscurilor identificate în 
domeniul ordinii şi disciplinei militare, în 
combaterea faptelor de corupţie şi creşterea 
gradului de responsabilizare a personalului 
propriu asupra riscurilor asociate corupţiei, 
eliminarea barierelor administrative şi 
creşterea transparenţei în sistemul de 
management al resurselor umane.  

I.J.J. Olt Trimestrial 

2.3.  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.  

I.J.J. Olt Semestrial 

3 Scăderea dinamicii 
accidentelor de circulaţie, cu 
prioritate a acelora care au 

3.1. Organizarea de acţiuni punctuale pentru 
reducerea cauzelor generatoare de accidente 
rutiere, pentru diminuarea numărului 
evenimentelor din domeniul rutier, pentru 

I.P.J. Olt 31.12 2013 
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drept consecinţe pierderea de 
vieţi omeneşti 

asigurarea unei prezenţe vizibile şi o 
intervenţie promptă pentru fluidizarea 
traficului. 
3.2. Se vor organiza acţiuni punctuale 
împreună cu reprezentanţi ai Biroului Rutier 
Olt, pentru reducerea cauzelor generatoare de 
accidente rutiere, pentru diminuarea 
numărului evenimentelor din domeniul rutier, 
pentru asigurarea unei prezenţe active şi 
vizibile în fluidizarea traficului rutier. 

Direcţia Poliţia Locală 
Biroul Poliţie Rutieră Olt 

Patrule mixte 

Permanent 
 
 
 
 

4. Reorganizarea structurilor în 
scopul profesionalizării şi 
eficientizării. 

4.1  Reorganizarea misiunilor de pază ale 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, 
pentru reducerea personalului destinat acestei 
misiuni şi implementarea unor sisteme tehnice 
de pază (supraveghere video, elemente de 
avertizare, dispozitive integrate de pază şi 
patrulare etc.). 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Olt 

La ordin 

4.2. 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 La ordin 

5.  Prevenirea şi combaterea 
infracţionalităţii, a crimei 
organizate, a traficului ilicit 
de droguri şi a celorlalte 
substanţe interzise. 

5.1. Organizarea unor acţiuni de prevenire 
antiinfracţională în zona instituţiilor de 
învăţământ. 

I. J. J. Olt Permanent 

5.2. Includerea unităţilor se învăţământ 
preuniversitar în itinerariile de patrulare ale 
efectivelor care execută misiuni de ordine 
publică. 

I. J. J. Olt Permanent 
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5.3. Executarea de acţiuni specifice pentru 
prevenirea şi combaterea unor astfel de 
infracţiuni în cooperare cu alte instituţii, 
informarea populaţiei cu privire la riscurile la 
care se expun şi consecinţele suportate în 
cazul desfăşurării de activităţi ce fac parte 
integrantă a traficului ilicit de droguri şi 
crimei organizate 

Serviciul Teritorial al Poliţiei 
de Frontieră Olt 
S.P.F. Corabia 
S.P.F. Orlea 

Permanent 

5.4. Combaterea criminalităţii transfrontaliere 
şi a criminalităţii comise de cetăţenii români 
în străinătate; 
Transmiterea-primirea de informări cu privire 
la identificarea cetăţenilor români care au 
comis infracţiuni în alte state şi a cetăţenilor 
străini care au desfăşurt activităţi ilegale în 
România şi cooperarea în depistarea 
persoanelor urmărite internaţional 

Serviciul Teritorial al Poliţiei 
de Frontieră Olt 
S.P.F. Corabia 
S.P.F. Orlea 

Permanent 

6.   Menţinerea 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. 

I. J. J. Olt Permanent 

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. 

I. J. J. Olt Permanent 

7. Îmbunătăţirea dotării cu 
tehnică, echipamente, 

7.1  Implementarea programelor de dotare cu 
mijloace şi materiale specifice, corelate cu 
fondurile financiare bugetare, în funcţie de 

I. J. J. Olt Permanent 
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aparatură şi materiale de 
intervenţie a structurilor 
operative şi creşterea calităţii 
vieţii personalului în vederea 
reconsolidării statutului 
jandarmului. 

priorităţi şi situaţia operativă. 
7.2  Includerea în programul Administraţiei 
Fondului pentru Mediu a proiectului pentru 
asigurarea încălzirii la sediul subunităţii din 
Caracal, cu energie regenerabilă. 

I. J. J. Olt Documentele au fost 
depuse pentru 

analiză în vederea 
aprobării, finanţării 
din fondul pentru 

mediu. 
7.3 Implementarea subsistemului de 
radiocomunicaţii digitale în standard TETRA 
la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, cu 
finanţare asigurată din fonduri structurale. 

I. J. J. Olt Semestrul II 2013 

8.  Perfecţionarea sistemului de 
formare şi pregătire 
profesională a personalului. 

8.1 Pregătirea şi executarea convocării cu 
şefii nemijlociţi, instruirea şi creşterea 
responsabilităţii acestora în organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de pregătire a 
personalului din subordine  pentru realizarea 
unei pregătiri interactive multidisciplinare şi 
preponderent activ – participativ. 

I. J. J. Olt Ianuarie 

8.2 Actualizarea tematicii de pregătire a 
personalului pe linia Cooperării Poliţieneşti, 
Sistemului Informatic Schengen şi Protecţiei 
Datelor Personale si aplicarea corectă a 
procedurilor . 

I. J. J. Olt Trimestrial 

8.3  Racordarea procesului instructiv – 
educativ la cerinţele reale ale celor instruiţi 
pentru creşterea eficacităţii, calităţii şi 
eficienţei procesului de formare profesională. 

I. J. J. Olt Permanent 

8.4  Dezvoltarea  activităţilor pe linie de 
tradiţii, educaţie şi cultură şi sport prin 
organizarea de activităţi cultural – educative 

I. J. J. Olt Permanent 
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şi sportive cu cadrele şi familiile acestora. 
9. Creşterea încrederii 

cetăţeanului în instituţia 
Jandarmeriei. 
 

9.1 Sporirea eficienţei colaborării şi 
dialogului între personalul unităţii şi 
comunitatea civilă, în vederea îmbunătăţirii 
sprijinului acordat cetăţenilor. 

I. J. J. Olt Permanent 

 9.2  Consolidarea încrederii cetăţenilor în 
capacitatea de rezolvare a problemelor 
acestora, atât de către factorii manageriali din 
cadrul unităţii cât şi de întreg personalul 
inspectoratului.  

I. J. J. Olt Permanent 

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 IV 2013 

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 
Centrul Operaţional Judeţean 

Trimestrial 2013 

3 Dezvoltarea infrastructurii de 
comunicaţii şi informaţii în 
situaţii de urgenţă şi asigurarea 

3.1. Perfecţionarea activităţii de înştiinţare, 
avertizare, prealarmare şi alertare a 
Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă 

ISU Olt  
Serviciul Protecţie, Pregătire 
şi Educaţie Preventivă a 

Populaţiei 

Permanent 
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interoperabilităţii tuturor 
structurilor cu responsabilităţi 
în domeniu 

4. Promovarea unor programme 
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 
Serviciul Protecţie, Pregătire 
şi Educaţie Preventivă a 

Populaţiei 

Permanent 

4.2. Susţinerea parteneriatului public-privat. 
Diminuarea riscului la dezastre naturale şi 
creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor 

ISU Olt 
Serviciul Protecţie, Pregătire 
şi Educaţie Preventivă a 

Populaţiei 

Permanent 

5. Creşterea eficienţei activităţilor 
pentru soluţionarea situaţiilor 
de urgenţă 
Creşterea capacităţii de reacţie 
a structurilor operative   

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 

5.2. Aplicarea procedurilor proprii de 
înştiinţare şi intervenţie în scopul creşterii 
capacităţii de reacţie a structurilor operative. 

IJJ Olt 
 

Permanent 

5.3. Verificarea capacităţii operaţionale prin 
exerciţii de alertare şi exerciţii tactico-
aplicative 

IJJ Olt 
 

Permanent 

CULTURĂ  
1.  Inventarierea şi clasarea 

patrimoniului naţional construit 
şi mobil şi întărirea 
dispozitivului legal şi a 
mijloacelor administrative de 

1.1. Emiterea de avize pentru monumente 
istorice şi clădiri în zona de protecţie care au 
proiecte aprobate la Comisia Zonală nr. 5 a 
Monumentelor Istorice 

Direcţia pentru Cultură şi 
Patrimoniul Naţional Olt 

CZMI nr. 5 

Lunar 

1.2. Controlul periodic la lucrările avizate atât 
la monumente istorice cât şi la clădirile în 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Trimestrial 
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slavare, protejare şi punere în 
valoare a monumentelor istorice 
şi de arhitectură, precum şi a 
siturilor şi ansamburilor urbane 
şi a monumentelor de for public 
 

zona de protecţie (în toate stadiile fizice de 
execuţie) 
1.3. Emiterea de avize şi certificate de 
descărcare de sarcină arheologică, pentru 
terenuri aflate în sit-uri arheologice sau în 
zona de protecţie a acestora 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Lunar 

1.4. Colaborare cu administraţiile locale 
pentru elaborarea PUG urilor privind 
elaborarea Studiilor Istorice şi Arheologice în 
vederea respectării legislaţiei patrimoniului 
cultural naţional 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Lunar 

1.5. Urmărirea respectării autorizaţiilor de 
săpătură arheologică avizată 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 (centuri de ocolire, 
drumuri expres, şosele, etc.) 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Trimestrial 

1.6. Întocmirea şi eliberarea documentaţiei 
specifice de export definitiv pentru bunuri 
culturale care nu fac parte din patrimoniul 
cultural naţional, după evaluarea de către 
expertul autorizat 

D.C.P.N. Olt 
 

Lunar 

1.7. Întocmirea documentaţiei în vederea 
clasării bunurilor culturale mobile pt. 
Instituţiile nespecializate şi consilierea şi 
evidenţa bunurilor clasate la instituţiile de 
specialitate  

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Trimestrial 

1.8. Verificarea agenţilor economici autorizaţi 
privind respectarea legislaţiei vizând 

D.C.P.N. Olt 
 

Trimestrial 
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comercializarea bunurilor culturale mobile 
(antichităţi, anticariate, bunuri culturale) 
1.9. 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 
A.P.L. 

Trimestrial 

1.10. Supravegherea lucrărilor la care au fost 
consemnate descoperiri arheologice 
întâmplătoare, asigurarea securităţii acestor 
zone în colaborare cu I.P.J. Olt şi autorităţile 
locale şi centralizarea inventarului acestor 
descoperiri ; parteneriat public-privat cu 
detectori autorizaţi de metale 

D.C.P.N. Olt 
I.P.J. Olt 
A.P.L. 

Trimestrial 

1.12. 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 

Trimestrial 

1.13.Verificarea şi aprobarea documentaţiilor 
în vederea amplasării monumentelor de for 
public în judeţ după avizarea în comisiile 
teritoriale 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Trimestrial 

1.14. 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 

Trimestrial 

1.15. 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 

Trimestrial 

1.16. Colaborare cu I.S.U. Olt, privind D.C.P.N. Olt Trimestrial 
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măsurile de protecţie a monumentelor istorice 
în caz de incendiu, cu care se va încheia, un 
protocol de colaborare 

I.S.U. Olt 

1.17. Colaborare cu muzeele din judeţ, 
privind măsurile de conservare şi securitate a 
obiectelor de patrimoniu deţinute de acestea, 
precum şi continuarea acţiunilor de clasare ; 
sistem de securitate video la colecţia muzeală 
din Caracal 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Muzeele din judeţ 

Trimestrial 

1.18. Verificarea stării 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 

Lunar 

1.19. Informarea şi implementarea legislaţiei 
privind protejarea patrimoniului cultural 
naţional – imobil, mobil, imaterial 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Permanent 

2. Administrarea, restaurarea, 
conservarea şi punerea în 
valoare a monumentelor istorice 
şi de arhitectură cu un statut 
incert al proprietăţii sau aflate 
în proprietate privată ori în 
administrarea autorităţilor 
locale şi care se află în stare de 
abandon şi degradare 

2.1. Derularea de acţiuni privind identificarea 
localizarea şi stabilirea situaţiei juridice a 
monumentelor istorice  aflate în proprietate 
privată ori în administrarea autorităţilor locale 
şi care se află în stare de abandon şi degradare 

D.C.P.N. Olt 
 
 

Lunar 

2.2. Participarea la comandamentele 
trimestriale organizate de Institutul Naţional 
al Patrimoniului al Ministerului Culturii cu 
privire la lucrările rămase în derulare, în anul 
2013, lucrări finanţate de Ministerul Culturii, 
după cum urmează : Casa Memorială „Iancu 
Jianu” din Caracal, Mănăstirea Brâncoveni, 
Biserica de la Şerbăneşti şi Mănăstirea Seaca 
Muşeteşti 

D.C.P.N. Olt 
Primaria Caracal, Şerbăneşti, 

Brâncoveni, Poboru 

Trimestrial 
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2.3. Urmărirea lucrărilor derulate prin 
proiectului „Reabilitarea monumentului 
istoric cetatea Sucidava” din oraşul Corabia, 
jud. Olt şi introducerea acestuia în circuitul 
turistic 

D.C.P.N. Olt 
Primăria Corabia 

2013 

2.4. Urmărirea modului de întocmire a 
documentaţiilor specifice de restaurare a  
imobilelor din Centrul Vechi al Municipiului 
Slatina ; supravegherea periodică a lucrărilor 
efectutate 

D.C.P.N. Olt 
Primăria Slatina 

Trimestrial 

2.5. Identificarea, verificarea stării de 
conservare, delimitarea şi stabilirea zonei de 
protecţie  a siturilor arheologice din judeţ, 
precum şi marcarea acestora în format GPS, 
Stereo 70 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Lunar 

2.6.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 2013 

D.C.P.N. Olt 
 

Lunar 

2.7. Amenajarea Muzeului oraşului Balş Primăria oraşului Balş 2013-2014 
2.8. Reconstruirea davei geto-dacice la 
Drăgăneşti Olt 

Primăria Drăgăneşti Olt 
Consiliul Judeţean Olt 

Muzeul Câmpia Boianului 

2013-2014 

2.9. Renovarea, reabilitarea celor 5 biserici 
(monumente istorice) din comuna Corbu 

Primăria Corbu 2013 

2.10. Finalizarea lucrărilor la biserica “Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena” 

Primăria Coteana 2013 

2.11. Colaborare cu Episcopia Slatinei şi Primăria Coteana în 2013 
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Romanaţilor, cu privire la starea de 
conservare a bisericilor monumente istorice- 
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” – 
monument istoric 

colaborare cu preoţii parohi 

3. Inventarierea şi clasarea 
patrimoniului naţional imobil şi 
întărirea dispozitivului legal şi a 
mijloacelor administrative de 
salvare, protejare şi punere în 
valoare a monumentelor de for 
public 

3.1. 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 istorice  

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Trimestrial 

3.2. Supravegherea legislativă a elaborării de 
documentaţii pentru monumente istorice care 
au fost propuse în Planul Naţional de 
Restaurare 2013 la Ministerul Culturii  
 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

2013 

3.4. Sprijinirea monumentelor istorice pentru 
elaborarea cadastrului imobiliar, necesar 
pentru finanţarea restaurării şi consolidării 
monumentelor istorice 
 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Trimestrial 

4. Sprijinirea bisericilor pentru 
introducerea sistemelor de 
securitate în lăcaşurile de cult 
ce adăpostesc obiecte mobile de 
patrimoniu 

4.1. Derularea de acţiuni privind identificarea 
bunurilor culturale mobile susceptibile de a fi 
clasate în patrimoniul cultural, aflate în 
inventarul lăcaşurilor de cult 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Parohiile din judeţ 

Lunar 

4.2. Realizarea de fişe de obiect pentru  
bunurile culturale mobile în  format electronic 
aflate în inventarul parohiilor din judeţ 
susceptibile de clasare 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

 

Trimestrial 

4.3. Urmărirea întocmirii fişelor pentru bunuri 
culturale mobile în  format electronic, aflate 

D.C.P.N. Olt 
Muzeele din judeţ 

Trimestrial 
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în inventarul muzeelor orăşeneşti şi comunale 
sau al cultelor din judeţ, în vederea clasării în  
patrimoniul cultural ; impulsionarea activităţii 
prin activarea autorităţilor locale 

5. Reinstituirea programului 
„Patrimoniul în pericol”, 
destinat muzeelor, pe bază de 
cofinanţare cu contribuţie 
privată, mecenat şi sponsorizări  

5.1. Acţiuni de revigorare a unor puncte 
muzeale cu bogată tradiţie cultural istorică; 
stimularea apariţiei şi înfiinţării colecţiilor 
private în comunele Poboru, Orlea, Ianca, 
Izvoarele, Iancu Jianu, etc 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

2013 

5.2.  Monitorizarea şi sprijinirea aplicării şi 
respectării prevederilor legale privind 
activitatea muzeelor şi colecţiilor, cu accent 
pe evidenţa, protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural naţional mobil deţinut 

D.C.P.N. Olt 
Muzeele din judeţ  

A.P.L. 

Trimestrial 

6. Încurajarea şi sprijinirea 
cercetărilor în domeniul 
patrimoniului imaterial din 
România, prin inventarierea 
elementelor de patrimoniu şi 
finalizarea celui de-al II-lea 
volum din Patrimoniul cultural 
imaterial în acord cu Convenţia 
UNESCO pentru salvgardarea 
patrimoniului cultural imaterial 
din 2003 

6.1. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului 
imaterial din judeţul Olt în colaborare cu 
CJCPCTC Olt 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

CJCPCTC Olt 

Trimestrial 

6.2. Sprijinirea cultelor religioase în 
demersurile acestora privind construcţia sau 
restaurarea lăcaşurilor de cult pentru reparaţii 
de urgenţă sau reparaţii curente la obiectivele 
monumente istorice 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

 

2013 

6.3. 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 

6.4. Realizarea Catalogului monumentelor de 
for public din oraşele judeţului Olt 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

2013 



 153

Nr. 
Crt. 

Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen 

 
6.5. Cercetarea ştiinţifică în domeniul 
patrimoniului la nivelul învăţământului 
universitar, urmând ca în anul 2013 să fie 
editate şi publicate volumele :  
- „Bibliografia Românescă Veche” – Dimitrie 
Iarcu – ediţie anastatică – realizare, editare şi 
lansare  
- „Plânge Istoria” – volum (realizare, editare 
şi lansare) 
- „Oltul Cultural” – revista trimestrială şi 
numărul special „Căluşul la el acasă” în iunie 
2013 

D.C.P.N. Olt 
 

2013 

6.6. 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 Ministerul Culturii, 
dacă acestea încep a fi demarate 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

2013 

6.7. 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. 

2013 

7. Lansarea proiectului 
Repertoriului Naţional al 
Monumentelor Istorice, în 

7.1 Derularea de acţiuni la nivelul judeţului 
pentru colectarea datelor cu privire la 
monumentele istorice de pe raza  judeţului Olt 
(inventar foto, situaţie juridică), în vederea 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

2013 
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cooperarea cu Academia 
Română 

constituirii Repertoriului Monumentelor 
Istorice al judeţului Olt 

8. 
 
 

Sprijinirea creaţiei artistice 
contemporane prin susţinerea 
taberelor de creaţie, 
organizarea de expozţii şi 
evenimente culturale în 
parteneriat cu alte instituţii 

8.1.Acordarea de sprijin şi îndrumare 
metodologică pentru desfăşurarea acţiunilor 
culturale cuprinse în Calendarul Cultural al 
Manifestărilor culturale din judeţul Olt pe 
anul 2013 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Trimestrial 

8.2. Acordarea de sprijin logistic pentru 
primăriile localităţilor în realizarea unor 
proiecte şi manifestări culturale şi sprijinirea 
ansamblurilor folclorice din subordinea 
primăriilor în vederea participării la diverse 
manifestări naţionale şi internaţionale 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

Trimestrial 

8.3. Acordarea de distincţii pentru realizări 
deosebite în activitatea culturală a judeţului 
diverselor personalităţi sau instituţii care-şi 
vor face remarcată activitatea pe parcursul 
anului 

D.C.P.N. Olt 
 

2013 

8.4. Promovarea ceramicii locale, ca element 
de patrimoniu imaterial naţional, prin 
intermediul unor evenimente festive locale 

Primăria Balş 2013 

8.5. Expoziţie de pictură şi grafică Georgiana 
Boştină şi Florin Enache 

Primăria municipiului 
Caracal 

Centrul Cultural municipal 
Caracal 

Februarie 2013 

8.6. “Expoziţie de pictură 2013 “ Primăria municipiului 
Caracal 

Centrul Cultural municipal 
Caracal 

Iunie 2013 

9. Susţinerea şi promovarea 9.1. Organizarea de activităţi culturale, Primăria municipiului 2013 
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drepturilor culturale 
fundamentale ale tuturor 
cetăţenilor : acces la cultură şi 
participare la viaţa culturală, în 
interdependenţa şi interrelaţia 
acestora cu celelalte drepturi 
fundamentale 

aniversare şi comemorative la nivelul 
municipiului Caracal 

Caracal 
Centrul Cultural municipal 

Caracal 
9.2. Organizarea celei de a XVII-a Ediţii a 
“Sărbătorii Teiului” 

Consiliul Judeţean Olt 
Consiliul Local Băbiciu 

Iunie 2013 

9.3. Organizarea de activităţi culturale în 
comuna Cezieni: 
“Festivalul Căluşului Caracal” 
“Sărbătoarea Ii-lor Comuna Cezieni” 

Consiliul Local Cezieni 
Ansamblul folcloric 

“Ghiocelul” 

Trimestrul II –III 
2013 

9.4. Organizarea “Festivalului Căluşeresc Ilie 
Martin” ediţia a IX a Coloneşti 

Primăria comunei Coloneşti 20 iunie 2013 

9.5. Organizarea festivalului de folclor pentru 
copii şi tineret “Sârba de la Corbu” 

Primăria comunei Corbu 
Şcoala Populară de Artă 

Slatina 
D.C.P.N. Olt 

2013 

9.6. Organizarea Festivalului Naţional 
“Târgul de Fete de la Coteniţa” 

Primăria Coteana 2013 

9.7. Sărbătoarea comunei Poboru “Firul de 
aur din lada de zestre străbună” 

Primăria Poboru Trim. III 2013 

10. Realizarea de anchete statistice 10.1. Realizarea anchetelor: 
“Activitatea bibliotecilor, în anul 2012”; 
“Activitatea editurilor, în anul 2012”; 
“Activitatea instituţiilor şi companiilor de 
spectacole sau concerte, în anul 2012”; 
“ Activitatea muzeelor şi colecţiilor publice, 
în anul 2012” 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Olt 

Trimestrul I 2013 

MINORIT ĂŢI 
Educaţie 
1. 
 

Dezvoltarea unui sistem de 1.1. Implicarea unităţilor şcolare, cu sprijinul 
mediatorului şcolar, al autorităţilor locale şi al 

ISJ Olt 
CJRAE 

Aprilie 2013 
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culegere şi monitorizare a 
datelor privind cuprinderea 
copiilor de vârstă preşcolară şi 
şcolară într-o formă de 
învăţământ. 
 
 
 
 

serviciului de evidenţă a populaţiei în 
realizarea recensământului anual al copiilor 
de 6 / 7 ani din zona arondată. 

Mediatorii şcolari 

1.2. Asigurarea accesului la educaţie al 
grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe 
romi. 

ISJ Olt 2013 

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 2013 

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 

Iunie 2013 

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 2013 

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 2013 

2.4. Organizarea de concursuri, activităţi 
extraşcolare, extracurriculare şi tabere şcolare 
care să ofere facilităţi copiilor/elevilor romi. 

ISJ Olt 
 

martie – iunie 2013 

3. 
 

Armonizarea şi completarea 3.1. Acordarea de locuri speciale pentru 
candidaţii romi la admiterea în învăţământul 

ISJ Olt Mai-Septembrie 
2013 
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sistemului de asigurare a 
calităţii, cu accent pe 
managementul educaţiei 
incluzive. 

liceal, profesional, postliceal. 
3.2. Monitorizarea calităţii serviciilor de 
sprijin existente, precum şi a celor de 
consiliere şi orientare/tutorat specifice 
grupurilor dezavanajate acordate copiilor romi 
de către unităţile şcolare.  

ISJ Olt Permanent 

3.3. Monitorizarea măsurilor de promovare a 
educaţiei incluzive prin comisiile de asigurare 
a calităţii şi inspecţie şcolară. 

ISJ Olt 
 

Permanent 

3.4. Formarea inspectorilor şcolari, a 
directorilor şi a cadrelor didactice pentru 
utilizarea indexului de educaţie incuzivă. 

ISJ Olt 2013 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuarea măsurilor de 
desegregare în sistemul 
educaţional. 

4.1. Elaborarea planurilor de desegregare la 
nivel judeţean. 

ISJ Olt Martie 2013 

4.2. Elaborarea raportului privind 
Monitorizarea aplicării Ordinului ministrului 
educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 
1540/19.07.2007, privind interzicerea 
segregării şcolare a copiilor romi şi a 
activităţilor de desegregare la nivel judeţean şi 
transmiterea acestora Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt. 

ISJ Olt Lunar 

4.3. 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 acord cu aspecte 
specifice legate de fenomenul de desegregare. 

ISJ Olt Iunie 2013 
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4.4. Monitorizarea efectelor Ordinului 
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului 
nr. 1529/18.07.2007 privind dezvoltarea 
problematicii diversităţii în curriculum 
naţional. 

ISJ Olt 2013 

4.5. Aprobarea Metodologiei pentru 
prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a 
copiilor romi. 

ISJ Olt August 2013 

5. 
 

Restructurarea formării ini ţiale 
a cadrelor didactice, ţinând 
cont de respectarea  principiilor 
şcolii incluzive 

5.1. Formarea profesorilor mentori de practică 
pedagocică. 

ISJ Olt 2013 

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 2013 

6.2. Dotarea bibliotecii CCD cu materiale 
educaţionale privind non-discriminarea, 
egalitatea de şanse, a multicularitatea şi 
educaţia incluzivă. 

ISJ Olt Septembrie 2013 

7. Dezvoltarea unui sistem de 
profesionalizare a formatorilor 
din domeniul educaţiei incluzive 

7.1. Actualizarea bazelor de date la nivel 
judeţean, privind formatorii în domeniul 
educaţiei incluzive, concomitent cu 
continuarea formării acestora de către diferiţi 
furnizori calificaţi. 

ISJ Olt 
CCD Olt 

2013 

8. Continuarea măsurilor 
afirmative de susţinere 
a educaţiei grupurilor 

8.1. Formarea mediatorilor şcolari. ISJ Olt 
 

2013 

8.2. Formarea de voluntari selectaţi din rândul 
elevilor şi studenţilor romi admişi pe locurile 

ISJ Olt 
 

2013 
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dezavantajate, cu focalizare pe 
angajarea resursei umane care 
să răspundă nevoilor 
identificate. 

disticte pentru activităţi de asistare şcolară şi 
consiliere în comunităţile şi familiile rome. 
8.3. Angajarea de mediatori sanitari în şcolile 
cu procent mari de elevi romi. 

ISJ Olt 
 

2013 

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 2013 

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 

 
2013 

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 2013 

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 2013 

10.3. Promovarea şi derularea unor programe 
de educaţie parentală precum şi a activităţilor 
care vizează cooperarea şcoală-familie-
comunitate. 

ISJ Olt 
 

2013 

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 
 

2013 

11.2. Implicarea directă şi permanentă a ISJ Olt 2013 
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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 
 

2013 

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 
 

2013 

11.5. Implementarea unor campanii de 
informare a părinţilor romi cu privire la 
benefiicile frecventării instituţiilor de educaţie 
timpurie. 

ISJ Olt 
 

2013 

Ocupare 
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 2013,  sunt prevăzute a 
fi cuprinse la cursuri de calificare, 
recalificare, perfecţionare 6 persoane de etnie 
romă, dintre care 2 femei. 

CFP 
A.J.O.F.M. 

2013 

 
13. 
 

ldentificarea  modalităţilor de 
recunoaştere a competenţelor 
profesionale ale cetăţenilor 
aparţinând minorităţii rome, 
obţinute în afara cadrului 
formal, în scopul  facilitării  

13.1. Prin serviciile oferite de Centrul de 
evaluare a competenţelor pentru meserii din 
domeniul construcţiilor. 

CFP 
A.J.O.F.M. 

2013 
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incluziunii pe piaţa muncii  a 
persoanelor aparţinând 
minorităţii rome.                            

14. 
 
 
 

Acordarea serviciilor de 
consiliere   profesională 
persoanelor aflate în dificultate, 
inclusiv  pentru membrii 
minorităţii romilor,  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. 

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 

2013 

14.2. 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 

2013 

15. Eficientizarea  parteneriatelor  
cu actori  relevanţi  pe piaţa 
muncii din plan local: sindicate, 
patronate, universităţi, centre de 
formare profesională,   unităţi   

15.1. Încheierea de parteneriate în vederea 
implicării partenerilor sociali pe piaţa muncii 

A.J.O.F.M. Olt 
 

2013 

15.2. Acompanierea romilor la locul de 
muncă în vederea sprijinirii integrării lor pe 
piaţa muncii. 

Experţii locali pe probleme 
de romi 

2013 
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de   învăţământ, ONG-uri, 
autorităţii publice locale, etc. 

 
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.I.S. Olt 

2013 

 
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 2013, vor fi mediate 150 
persoane de etnie romă, din care 110  
încadrate. 

A.J.O.F.M. Olt 
Comunităţi locale 

2013 

17.2. Prin Programul special de ocupare a 
forţei de muncă pentru comunităţi cu număr 
mare de etnici romi, din localităţile Corbu şi 
Iancu Jianu, 30 persoane vor fi încadrate. 

A.J.O.F.M. Olt 2013 

17.3. Încheierea unui protocol de colaborare 
în vederea organizării Bursei locurilor de 
muncă pentru persoanele excluse social. 

A.J.O.F.M. Olt 
 

2013 

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 
 

2013 

18. Organizarea unor campanii de 
stimulare a înregistrării  
persoanelor aparţinând 

18.1. Organizarea  „CARAVANEI 
ROMILOR” care va avea ca scop,  
diseminarea informaţiilor privind instituţiile 
publice unde se pot adresa funcţie de 

Reprezentantii institutiilor 
publice deconcentrate 

membre ale GLM 

2013 
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minorităţii romilor, neocupate, 
şi de sensibilizare a 
angajatorilor. 

problemele pe care le întâmpină. 

Sănătate 
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 prevenire a gripei. Serviciul de Evaluare şi 
Promovare a Sănătăţii 

Februarie 
Noiembrie 2013 

19.2. Campanie de promovare a normelor de 
igienă. 

Serviciul de Evaluare şi 
Promovare a Sănătăţii 

Februarie-martie 
Mai-iunie 2013 

19.3. Campanie de prevenire a cancerului de 
col uterin. 

Serviciul de Evaluare şi 
Promovare a Sănătăţii 

2013 

19.4. Campanie de educaţie sanitară privind 
bolile cu transmitere sexuală.  

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

Trim. I 

19.5. Campanie de educaţie sanitară şi de 
prevenire  a TBC. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

21 martie – 21 aprilie 

19.6. Organizarea de întâlniri cu tinerii din 
şcoli şi licee în vederea prezentării şi 
prevenirii efectelor drogurilor asupra 
sănătăţii. 

Serviciul de Evaluare şi 
Promovare a Sănătăţii 

ISJ Olt 
IPJ Olt 

Centrul de Prevenire şi 
Consiliere Antidrog 

2013 

19.7. Organizarea de întâlniri de informare a 
părinţilor şi tutorilor privind importanţa 
vaccinării cu ocazia “Săptămânii Europene a 
Vaccinării”. 

Serviciul de Evaluare şi 
Promovare a Sănătăţii 
Compartimentul de 

Epidemiologie 

23 – 30 aprilie 2013 

19.8. Organizarea unui punct de distribuire de 
materiale, consiliere cardio-preventivă şi 
măsurarea tensiunii arteriale cu ocazia “Zilei 
Naţionale a Inimii”. 

Serviciul de Evaluare şi 
Promovare a Sănătăţii 

 

02 – 13 mai 2013 
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19.9. Instruirea mediatorilor sanitari privind 
importanţa alimentaţiei şi a menţinerii unei 
greutăţi corporale corespunzătoare în 
prevenirea unor boli cu ocazia “Zilei 
Europene Împotriva Obezităţii”. 

Serviciul de Evaluare şi 
Promovare a Sănătăţii 

 

21 mai – 01 iunie 
2013 

19.10. Organizarea unor întâlniri cu elevii în 
vederea mediatizării importanţei alimentaţiei 
şi a menţinerii unei greutăţi corporale 
corespunzătoare în prevenirea unor boli. 

Serviciul de Evaluare şi 
Promovare a Sănătăţii 

 

21 mai – 01 iunie 
2013 

19.11. Organizarea de activităţi interactive cu 
elevii din şcoli şi licee în vederea promovării 
“Zilei Mondiale fără Tutun”. 

Serviciul de Evaluare şi 
Promovare a Sănătăţii 

30 mai – 10 iunie 
2013 

19.12. Campanie de promovare a principiilor 
generale de educaţie sanitară a cetăţenilor 
români de etnie romă. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

trimestrial 

19.13. Instruirea mediatorilor sanitari romi 
privind mijloacele de prevenire a infecţiei 
HIV/SIDA. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

2013 

19.14. Campanii uzuale de vaccinare a 
cetăţenilor români de etnie romă conform 
Planului Naţional de Imunizare. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

2012 

19.15. Demersuri în vederea angajării de 
mediatori sanitari romi pentru comunităţile de 
romi unde este nevoie. 

DSP Olt 
Instituţia Prefectului – 

Judeţul Olt 

2012 

19.16. Evaluarea stării de sănătate din 
comunităţile de romi. 

DSP Olt 
Mediatorii sanitari 

semestrial 

Locuire şi mică infrastructur ă 

20. 
 
 

Asigurarea de către instituţiile 
centrale, locale şi partenerii 

20.1. Construirea a 28 de locuinţe sociale 
pentru comunitatea de romi din Oraşul 
Corabia prin Programul pilot “Locuinţe 

Primăria Corabia 2013 
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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. 

sociale pentru comunităţile de romi” realizat 
de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
conform Hotărârii de Guvern nr. 1237/2008. 
20.2. Construirea de locuinţe sociale în 
localităţile cu comunităţi de romi însemnate.  

Experţii locali romi 
Autorităţile locale 

2013 

20.3. Reabilitarea locuinţelor aflate într-un 
stadiu avansat de degradare pentru 
comunităţile de romi cu posibilităţi financiare 
reduse. 

Experţii locali romi 
Autorităţile locale 

2013 

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 

2013 

Cultur ă 
21. Organizarea şi dezvoltarea unor 

reţele de revalorizare a 
patrimoniului cultural al 
romilor, inclusiv prin adaptarea 
meseriilor tradiţionale la 
contextul economic şi social 

21.1. Publicarea unei reviste cultural-literare 
bilingve cu subiect rom şi distribuirea sa în 
judeţ. 

D.C.P.N. Olt 
 

2013 
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actual. 
22. Iniţierea unor proiecte culturale 

de reconstrucţie şi afirmare 
identitară a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome. 

22.1. Organizarea unui concurs anual de arte 
rome (meşteşuguri tradiţionale, pictură, 
grafică, fotografie artistică) şi expoziţie cu 
cele mai bune lucrări. 
 

D.C.P.N. Olt 2013 

23. 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 

23.1. Organizarea de evenimente de 
promovare a culturii rome cu ocazia Zilei 
internaţionale a romilor. 

D.C.P.N. Olt 2013 

Infrastructur ă socială, Protecţia copilului 
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 2013 

24.2. Desfăşurarea unor acţiuni în unităţile 
Şcolare din Slatina, Caracal şi Corabia, unde 
sunt elevi copii instituţionalizaţi sau de etnie 
romă din comunitate, în vederea informării 

DGASPC Olt Semestrial 
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privind drepturile copilului, cu accent 
deosebit pe 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 

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 

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 

Justiţi şi Ordine publică 
28. Organizarea unor campanii de 28.1. Organizarea unor campanii de IJJ Trimestrial 
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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 dreturilor 
persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale, în 
conformitate cu normele şi  
obligaţiile internaţionale 
asumate de către România. 

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 elevii din 
ciclurile gimnazial şi liceal din instituţiile de 
învăţământ cu elevi preponderent de etnie 
romă şi în localităţile unde există comunităţi 
de romi. 
28.2. Desfăşurarea activităţilor de informare 
asupra respectării drepturilor omului şi 
implicit a drepturilor minorităţilor, în special 
a minorităţii rome  

IJJ Lunar 

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 
2013 

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 
2013 

30. Monitorizarea cazurilor de 
discriminare şi abuz asupra 

30.1. Întocmirea de rapoarte de informare 
semestrial asupra cazurilor de discriminare şi 
abuz asupra cetăţenilor români de etnie romă 

IJJ, IPJ Semestrial 
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romilor săvârşite de autorităţi  
precum şi popularizarea 
sancţiunilor luate împotriva 
acestora, precum şi a accesului 
romilor la serviciile publice 

de care iau la cunoştinţă cadrele unităţii pe 
timpul îndeplinirii misiunilor specifice. 
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 

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 2013 

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 

 

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 2013 

31.3. Identificarea, prevenirea şi rezolvarea 
operativă prin mediere comunitară, fără 
caracter judiciar, a stărilor conflictuale 

IJJ 2013 
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susceptibile a genera violenţă în familie, 
comunitară sau interetnică. 
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 

2013 

31.5. Organizarea de întâlniri lunare cu liderii 
comunităţilor de romi în vederea rezolvării 
operative a stărilor conflictuale precum şi 
pentru desfăşurarea în bune condiţii a unor 
activităţi comune.  

IPJ Lunar 

Administra ţie şi Dezvoltare Comunitară 
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. Realizarea planurilor locale de acţiune 
pentru punerea în aplicare a H.G. 
nr.1221/2011, privind Strategia Guvernului 
României de Incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii romilor.  

Experţii locali pe probleme 
de romi 

01 – 10 martie 2013 

32.2. Aprobarea prin HCL a planurilor locale 
de acţiune pentru punerea în aplicare a H.G. 
nr.1221/2011, privind Strategia Guvernului 
României de Incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii romilor. 

Consiliile locale 
Experţii locali pe probleme 

de romi 

15 – 30 martie 2013 

32.3. Acordarea de cantină socială – hrană 
rece pentru persoanele nevoiaşe din 

Direcţia Protecţie şi 
Asistenţă Socială Slatina 

2013 
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Municipiul Slatina.  
32.4. Acordarea a 5 m.c. apă/lună gratuit 
pentru persoanele aflate în situaţii deosebite, 
conform HCL nr. 88/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Direcţia Protecţie şi 
Asistenţă Socială Slatina 

2013 

32.5. Identificarea şi monitorizarea copiilor ai 
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, a celor 
fără acte de identitate, a celor neşcolarizaţi/ în 
situaţii de abandon şcolar. 

Autorităţile administraţiei 
publice locale 

 

2013 

32.6. Lucrări de canalizare, modernizare 
drumuri şi trotuare în zona străzii Nicolae 
Bălcescu, Municipiul Slatina. 

Primăria Municipiului 
Slatina 

2013 

32.7. Lucrări de modernizare drumuri şi 
trotuare în zona străzii Oltului, Municipiul 
Slatina. 

Primăria Municipiului 
Slatina 

2013 

32.8. Centru de gazduire si consiliere pentru 
femeile victime ale violentei familiale.  

Primăria Slatina 
 

2013 
 

32.9. Lucrări de modernizare stradală în 
oraşul Balş, 35 Km. 

Primăria oraş Balş 2013-2015 

32.10. Realizarea şi depunerea spre finanţare 
a cel puţin 3 proiecte. 

Primăria Balş 2013 
La apariţia 
termenelor 

32.11. Extindere reţele apă/canalizare pe 
strada Mâineşti. 

Primăria Balş 2013-2014 

32.12. Extindere reţele de canalizare pe strada 
Popa Şapcă. 

Primăria Balş 2013-2014 

32.13. Încheierea de parteneriate cu Şcoala 
Gimnazială “Virgil Mazilescu”, Şcoala 
Gimnazială „Mihai Eminescu”, Poliţia 
Oraşului Corabia, Partida Romilor Pro-

Primăria Oraşului Corabia 2013 
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Europa, Filiala Corabia în vederea 
îmbunătăţirii accesului copiilor romi în 
şcoală. 
32.14. Extindere alimentare cu apă sat Bistriţa 
Nouă - oraş Piatra Olt. 

Primăria oraş Piatra Olt Trim. IV 2013 

32.15. Reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII din 
Comuna Brastavăţu. 

Primăria Comunei 
Brastavăţu 

2013 

32.16. Betonarea drumului comunal DC131 şi 
a drumului vicinal DC131 din Comuna 
Brastavăţu. 

Primăria Comunei 
Brastavăţu 

2013 

32.17. Continuarea lucrărilor la proiectul 
“Baza sportivă” din Comuna Brastavăţu. 

Primăria Comunei 
Brastavăţu 

2013 

32.18. Continuarea lucrărilor la proiectul 
“Sistem centralizat de canalizare şi epurare a 
apei menajere în Satul Cruşov, Comuna 
Brastavăţu.” 

Primăria Comunei 
Brastavăţu 

2013 

32.19. Introducerea reţelei de apă în Satul 
Brastavăţu, Comuna Brastavăţu. 

Primăria Comunei 
Brastavăţu 

2013 

32.20. Alimentare cu apă în Comuna Corbu 
prin H.G. 577/1997 – ivestiţie în continuare. 

Consiliul Local  Corbu 2013 

32.21. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Corbu, satele Burduleşti, Buzeşti, Milcoveni 
şi Bărăşti–  H.G. 577/1997 – obiectiv nou. 

Consiliul Local Corbu 2013 

32.22. Alimentare cu apă în Comuna Fălcoiu, 
Satele Fălcoiu şi Cioroiu –  H.G. 577/1997 – 
obiectiv nou. 

Consiliul Local Fălcoiu 2013 

32.23. Canalizare şi staţie de epurare în 
Comuna Grădinari– H.G. 577/1997 – proiect 
în continuare. 

Consiliul Local Grădinari 2013 

32.24. Implementarea proiectului “Alimentare Primăria Comunei Ianca 2013 
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cu apă, canalizare şi staţie de epurare”. 
32.25. Reabilitarea drumurilor din Comuna 
Ianca. 

Primăria Comunei Ianca 2013 

32.26. Canalizare şi epurare ape uzate 
Comuna Iancu Jianu, sat Iancu Jianu–  H.G. 
577/1997 – obiectiv nou. 

Consiliul Local Iancu Jianu 2013 

32.27. Canalizare şi epurare ape uzate 
Comuna Izbiceni, sat Izbiceni–  H.G. 
577/1997 – obiectiv nou. 

Consiliul Local Izbiceni 2013 

32.28. Canalizare şi epurare ape uzate comuna 
Valea Mare, sat Valea Mare, Bârca, Turia–  
H.G. 577/1997 – obiectiv nou 

Consiliul Local Valea Mare 2013 

32.29. Continuarea procesului de identificare 
a persoanelor fără acte de stare civilă şi de 
identitate în vederea emiterii acestora. 

Experţii locali pe probleme 
de romi 

2013 

32.30. 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 2013 

32.31. 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 

semestrial 

32.32. Evaluarea activităţii experţilor locali pe 
probleme de romi.  

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Olt 

semestrial 

32.33. Realizarea de campanii de informare 
cu privire la dreptul la liberă circulaţie în 
cadrul Uniunii Europene. 

Experţii locali pe probleme 
de romi 

semestrial 
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