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Planul de acţiuni pentru realizarea în Judeţul Olt a obiectivelor cuprinse în 

 Programul de Guvernare – Trimestrul III 2015 
 

Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

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 

A.J.F.P. Olt 
Activitatea de 

Colectare 

Permanent  
 

Realizat 
Trim. I,II, III 

2015 

- S-a simplificat procedura de 
depunere a declaraţiilor fiscale 
prin înregistrarea şi preluarea 
automata a informaţiilor din 
declaraţii prin procesare in 
procent de 100,00% a 
declaraţiilor primite de la 
contribuabili. 
- Extinderea utilizării modalităţii 
de depunere a declaraţiilor 
fiscale on-line atât la persoanele 
juridice cat şi la persoanele fizice 
pentru creşterea operativităţii 
procesului de administrare a 
obligaţiilor bugetare prin 
creşterea preluării de declaraţii 
transmise on-line la un număr 
30.064 declaraţii în trim I 2015,   
30.770 declaraţii în trim II 2015 şi 
29.505 declaraţii în trim III 2015 

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

A.J.F.P. Olt 
Activitatea de 

Colectare 

Permanent  
 

Realizat 
Trim. I,II, III 

2015 

- Informarea contribuabililor cu 
privire la obligaţiile declarative 
înainte de termenele de 
declarare şi plata. 
- Analizarea permanenta de 
către fiecare unitate fiscala 
teritoriala a gradului de de 
depunere voluntară a 
declaraţiilor, acest indicator 
situându-se la trim.III  2015  la  
96,97%. 
- Analizarea permanenta de 
către fiecare unitate fiscala 
teritoriala a gradului de 
conformare  voluntară  la plata 
obligatiilor fiscale , acest 
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Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

indicator situându-se in  trim.III  
2015  la  76,3 %. 
- Transmiterea cu operativitate 
de notificări contribuabililor care 
nu au depus in termen declaraţii 
şi deconturi sau care au comis 
erori in completarea declaraţiilor 
pentru un număr de 4.584 
contribuabili în trim. I 2015, 
2.303 în trimestrul II 2015 şi 
2284 în trimestrul III. 

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

A.J.F.P. Olt 
Activitatea de 

Colectare 

Permanent  
 

Realizat 
Trim. III 

2015 

    Analizarea permanenta de 
către fiecare unitate fiscala 
teritoriala a gradului de 
conformare voluntară la plată, 
acest indicator situându-se la 
trim. III 2015 la 76,30 %. 
   Îndrumarea contribuabililor 
persoane fizice şi juridice care 
au calitatea de angajator privind 
modul de completare şi 
depunere a formularului 112 – 
Declaraţie privind obligaţiile de 
plată a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenţa 
nominală a persoanelor 
asigurate. 
Mediatizarea în rândul 
contribuabililor – persoane fizice 
pobilităţii de plătii on-line 
obligaţiile fiscale, prin 
intermediul cardurilor bancare. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

A.J.F.P. Olt 
Activitatea de 

Colectare 

Permanent  
 

Realizat 
Trim. III 

2015 

Urmare activităţii desfăşurate în 
perioada 01.04 – 31.09.2015  
încasările nete la bugetul 
general consolidat s-au situat la 
nivelul sumei  223.408,90  mii 
lei, din care :  
- la bugetul de stat    
97.361,76 mii lei 
- la bugetul asigurărilor sociale 
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Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

 
 
 
 
 
 

legislaţiei fiscale pe linia executării silite cu scopul 
conştientizării contribuabililor asupra obligaţiilor ce le au fată 
de bugetul statului, în vederea conformării voluntare la plata 
impozitelor, taxelor şi a altor venituri bugetare. 

de stat             83.580,46 mii lei 
- la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj                 2.993,41 mii lei 
- la bugetul asigurărilor sociale 
de sănătate      39.473,27 mii lei 
Comparativ cu perioada  anului 
precedent 2014, încasările 
realizate la  bugetul general 
consolidat in perioada 01.04 – 
30.09.2015  au cunoscut o 
creştere, în valoare absolută de 
23.177,54 mii lei, respectiv cu  
11,58% mai mult. Contribuţia 
cea mai semnificativă la 
realizarea veniturilor menţionate 
a avut-o bugetul de stat, unde 
s-au încasat cu  15.980,21  mii 
lei, mai mult faţă de aceeasi  
perioada a anului 2014 
încasările la bugetul asigurărilor 
sociale de stat au crescut  cu -
1.068,47 mii lei mai mult faţă de 
aceeasi perioada a anului 2014, 
încasările la bugetul asigurărilor 
sociale pentru şomaj au crescut   
cu  451,53    mii lei faţă de 
aceeasi perioada a anului 2014 
si, încasările la bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate 
au crescut   cu  5.677,33  mii lei   
faţă de aceeasi perioada a 
anului 2014.  

    Acţiunile întreprinse pe 
linia executării silite in perioada 
01.07 -30.09.2015 au constat in 
emiterea unui număr de  11.349  
titluri executorii pentru debite in 
suma de 37.098,28 mii lei  . 

Acţiunile iniţiate in perioada 
01.07 - 30.09.2015 se 
individualizează in aplicarea 
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Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

unui număr de 7  sechestre  
asupra bunurilor mobile pentru 
suma 661,32 mii  lei  si 37  
sechestre asupra bunurilor  
imobile pentru suma  1.583,36  
mii.lei,  945   popriri pe venituri 
terţi în suma de  18.468,19 mii  
lei şi  1.782   popriri pe conturi 
bancare pentru  suma  
2.912,44mii  lei ; 

Urmare acţiunilor iniţiate în 
in perioada 01.07 - 30.09. 2015  
au fost recuperate creanţe 
bugetare în sumă de 16.892,09 
mii  lei din care: 

-    148,74  mii  lei  din  310   
popriri terti  ; 

- 5.743,39  mii  lei  din 7.422  
popriri bancare; 

- 10.999,96 mii lei   incasari 
din somatii  

Prin modalităţile de 
executare silita s-au încasat 
debite in suma totala de 
16.892,09  mii . lei, fata de 
încasările realizate in aceeaşi 
perioada a anului precedent 
care au fost in suma totala de 
22.073,17 mii  lei, deci cu o 
scadere de   23,48  %. 

Urmare masurilor 
întreprinse pentru  realizarea  
creanţelor fiscale prin modalităţi 
de executare silită , in cursul 
trim III  2015  s-au organizat la 
nivelul unităţilor fiscale 
teritoriale,  un număr de 92  
licitaţii de vânzare bunuri 
sechestrate din patrimoniul 
debitorilor rai platnici, pentru  
259  bunuri mobile  in valoare 
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Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

de  3.934,64 mii  lei si  144  
bunuri imobile in valoare 
5.700,63  mii  lei. 

 Din acţiunea de valorificare 
a bunurilor sechestrate  prin 
licitaţii publice nu s-au 
adjudecat 11 bunuri mobile in 
suma de 28,34 mii lei si 2 
bunuri imobile  in valoare de 
24,83 mii lei  

Arieratele persoane juridice  
rămase de recuperat  pe total 
buget general consolidat, 
existente in sold la data de 
30.09.2015 in suma  
131.605,85 mii lei, defalcate pe 
bugete se prezintă astfel : 

 - buget de stat    
107.924,60 mii  lei 

 - buget asigurări sociale de 
stat               16.376,18 mii  lei 

 - buget asigurări sociale 
pentru şomaj          709,14 mii  
lei 

 - buget asigurări sociale de 
sănătate          6.595,93  mii  lei 

Mentionam  ca din totalul 
arieratelor persoane juridice 
ramase  de recuperat la data  
de 30.09.2015  in suma de 
107.924,6  mii  lei ,un procent 
de 59,08 %, respectiv suma de 
77.764,75 mii lei, il reprezinta 
arierate incerte in care sunt 
incluse : creante fiscale pentru 
care s-a solicitat deschiderea 
procedurii de insolventa,creante 
fiscale stabilite prin estimarea 
bazei de impunere de catre 
organele inspectiei fiscale, 
creante fiscale pentru care s-au 
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Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

formulat contestatii si creante 
fiscaleale contribuabililor 
declarati inactivi. 

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. 

A.J.F.P. Olt 
A.I.F. 

Permanent  
 

Realizat 
Trim. III 

2015 

      În trim.III 2015, organele de 
inspecţie fiscală au acordat 
prioritate acţiunilor de verificare 
pentru reducerea fraudei şi 
neconformităţii în domeniul 
TVA, eliminarea întârzierilor în 
rambursarea taxei pe valoarea 
adăugată în scopul diminuării 
efectelor crizei economico-
financiare asupra operatorilor 
economici. 
      Ca urmare, au fost 
efectuate 77 verificări pentru 
soluţionarea deconturilor 
negative de TVA cu opţiune de 
rambursare, în sumă de 
9.469,15 mii lei ( în trim.III 2015 
fiind soluţionate 2 deconturi de 
TVA cu sume mai mari de 
500000 lei, in sumă de 1.489,48 
mii lei), 100 verificări fiind 
efectuate în aceeaşi perioadă a 
anului precedent, suma 
solicitată la rambursare fiind 
mai mică cu 1.541,73 mii lei ( în 
trim.III 2014 fiind soluţionat un 
decont de TVA cu sumă mai 
mare de 500000 lei, în cuantum 
de 533,36 mii lei). 
      Cele 77 deconturi de TVA 
cu opţiune de rambursare în 
valoare de 9.469,15 mii lei au 
fost soluţionate astfel: 
      - TVA cu drept de 
rambursare   =  9.035,45 mii lei; 
      - TVA fără drept de 
rambursare   =    433,70 mii lei. 
    Suma TVA fără drept de 
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Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

rambursare a reprezentat 
4,58% din suma solicitată la 
rambursare în trim. III 2015, 
înregistrând o scădere cu 
912,75 mii lei în raport cu 
trimestrul III 2014 când a 
reprezentat 12,22 %, respectiv 
1.346,45 mii lei. 
      Din totalul de 116 deconturi 
de TVA cu opţiune de 
rambursare depuse de 
contribuabili, în valoare de 
20.223,69 mii lei, niciun 
contribuabil nu a renunţat la 
rambursarea sumei solicitată 
prin deconturile cu sumă 
negativă de TVA cu opţiune de 
rambursare. 
      În consecinţă, la data de 
30.09.2015, au rămas 
nesoluţionate 39 deconturi de 
TVA în sumă de 10.754,54  mii 
lei care vor fi soluţionate în 
perioada următoare. 
      Din cele 39 deconturi de 
TVA rămase de soluţionat, 
şapte au sume mai mari de 500 
mii lei. 

3.2 Potrivit prevederilor programului de activitate 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 
AJFP Olt vor efectua verificări fiscale la contribuabilii care 
desfăşoară activităţi în domeniul comerţului, industriei, 
agriculturii, construcţiilor, prestărilor de servicii şi altele, pentru 

A.J.F.P. Olt 
A.I.F. 

Permanent  
 

Realizat 
Trim. III 

2015 

Acţiuni pentru reducerea 
fraudei fiscale din economia 
judeţului Olt - 3 inspecţii 
generale la operatori persoane 
juridice şi 62 inspecţii generale 
la operatori persoane fizice. 
Activitatea de inspecţie fiscală a 
efectuat controale inopinate în 
vederea stabilirii riscului fiscal şi 
controale încrucişate. 
Activitatea a fost orientată spre 
verificarea impozitelor şi taxelor 
cu risc ridicat de evaziune 
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Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

identificarea şi combaterea fraudelor 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 

fiscală, taxa pe valoarea 
adăugată, respectiv impozitul 
pe profit în cadrul inspecţiilor 
fiscale parţiale, realizându-se 
astfel eficientizarea timpului 
alocat inspecţiilor fiscale în 
raport cu impozitele şi taxele 
pentru care s-au emis decizii de 
impunere. 
La contribuabilii supuşi 
inspecţiei fiscale a fost 
diminuată pierderea fiscală cu 
suma de 18.065,24 mii lei. 
Domeniile de activitate cu risc 
ridicat de evaziune fiscală prin 
prisma rezultatelor activităţii de 
inspecţie fiscală pentru trim .III 
2015 sunt următoarele: 
- Comerţ cu ridicata al 
produselor chimice – 30.059,54 
mii lei 
- Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 
tutun – 24.316,76 mii lei 
-Fabricarea materialului rulant– 
11.721,01 mii lei  
-Turnarea metalelor neferoase 
uşoare  – 11.695,11 mii lei 
-Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate – 6.395,03 
mii lei 
-Alte activităţi anexe 
transporturilor – 3.288,39 mii lei 
Urmare inspecţiilor efectuate s-
au înaintat 13 plângeri penale 
pentru un prejudiciu în valoare 
de 83.184,66 mii lei, comparativ 
cu trim. III 2014 când s-au 
înaintat 21 plângeri penale 
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Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

pentru un prejudiciu în valoare 
de 44.857,63 mii lei. 

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 raportarea acţiunilor de control efectuate 
de către organele cu atribuţii de control aflate în subordinea 
ANAF. 

A.J.F.P. Olt 
A.I.F. 

Permanent  
 

Realizat 
Trim. III 

2015 

Organele de inspecţie 
fiscală au efectuat 246 
controale inopinate/încrucişate 
pentru identificarea şi stoparea 
fenomenului de evaziune fiscală 
la contribuabili persoane fizice 
şi juridice care desfăşoară 
activităţi în domenii cu risc fiscal 
ridicat pentru administraţia 
fiscală, 10 reprezentând 
numărul controalelor încrucişate 
pentru verificarea realităţii şi 
legalităţii operaţiunilor, solicitate 
de alte structuri ANAF şi din 
proprie iniţiativă, 35 
reprezentând cercetări la faţa 
locului, 201 reprezentând 
numărul controalelor inopinate. 

Urmare acţiunilor mai sus 
enumerate, organele de control 
din cadrul Inspecţiei Fiscale Olt 
au propus pentru un număr de 
57 operatori economici 
efectuarea unor inspecţii fiscale 
generale sau parţiale. 

3.4 Structurile de inspecţie fiscală din cadrul şi din 
subordinea AJFP Olt vor efectua, conform competenţelor, 
inspecţii fiscale în baza informaţiilor transmise de Direcţia 
Antifraudă 

A.J.F.P. Olt 
A.I.F. 

Permanent  
 

Realizat 
Trim. II 
2015 

Organele de inspecţie 
fiscală au efectuat în trimestrul 
II 2015 patru inspecţii fiscale pe 
baza informaţiilor transmise de 
Direcţia Regională Antifraudă 
Fiscală Târgu-Jiu. 

Urmare acţiunilor de 
verificare s-au stabilit venituri 
suplimentare în valoare totală 
de 6.409,68 mii lei şi s-au 
înaintat 3 plângeri penale 
organelor în drept pentru 
continuarea cercetărilor. 

În trim. III nu s-au efectuat 
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Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

inspecţii fiscale pe baza 
informaţiilor transmise de 
Direcţia Regională Antifraudă 
Fiscală Târgu-Jiu. 

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 

A.J.F.P. Olt 
 

Lunar Realizat 
Trim. III 

2015 

Gradul de realizare a 
programului de încasări  venituri  
bugetare - valori brute  – 98,88  
% 
- Gradul de realizare a 
programului de încasări venituri 
bugetare - valori nete-  98,82% 
- Gradul de incasare/ stingere a 
arieratelor din executare silita 
persoane juridice – 85,24  mil. 
lei arierate stinse din total de 
196,16 mil.lei, adica  – 43,45  % 
din tinta de 64% 
- Ponderea încasărilor realizate 
prin aplicarea măsurilor de 
executare silită în total venituri 
reprezintă 10,12%, fata de tinta 
propusa de 13% 
- Gradul de conformare 
voluntară la plata obligaţiilor 
fiscale (valoric) a fost de 76,3%,  
ţinta  indicatorului fiind de 85% 
pentru anul 2015; 
- Număr de inspecţii efectuate 
de un inspector la contribuabili 
persoane juridice au fost 
efectuate 1,82 controale pe 
inspector; 
- Număr de inspecţii efectuate 
de un inspector la contribuabili 
persoane fizice au fost 
efectuate 4,53  controale pe 
inspector; 
- Sume atrase 
suplimentar(nete) pe un 
inspector, urmare inspecţiilor 
fiscale la contribuabili persoane 
juridice s-au stabilit sume 
suplimentare de 1,88  mil. lei pe 
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Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

inspector; 
- Sume atrase suplimentar 
(nete) pe un inspector, urmare 
inspecţiilor fiscale la 
contribuabili persoane fizice s-
au stabilit sume suplimentare 
de 0,07 mil.lei  pe inspector ; 
- Ponderea impozitelor, taxelor 
si contributiilor pentru care s-a 
modificat baza de impunere in 
total impozite, taxe si contributii 
verificate la  contribuabilii 
persoane juridice este in 
procent de  62,44%, fata de 
tinta propusa de 75%; 
- Gradul de asigurare a 
colectării creanţelor fiscale prin 
prisma măsurilor asiguratorii 
instituite de inspecţia fiscală  la 
contribuabili persoane juridice  
a fost realizat în procent de 
23,84%; 
- Diminuarea pierderii fiscale pe 
un inspector urmare inspecţiilor 
fiscale efectuate la contribuabilii 
persoane juridice  3,01  mil.lei 
pe inspector; 
- Gradul de procesare în termen 
al declaraţiilor fiscale realizat în 
procent 100,00,%; 
- Gradul de depunere voluntară 
a declaraţiilor fiscale pe tipuri 
de impozite realizat în procent 
de 96,97%. 

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 

Biroul Vamal Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

2015 

În domeniul comercializării 
produselor accizabile au fost 
verificaţi 42 agenţi economici. 
Au fost înregistrate 99 DAI- uri 
primite   
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acestora; 
5.1.4. Alte produse accizate 

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

Biroul Vamal Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

2015 

Au fost verificaţi 15 agenţi 
economici, au  fost întocmite  7  
atestate pentru comercializare 
în sistem angro si en detail 
produse energetice, 1 referat 
verificare condiţii autorizare 
destinatar înregistrat, 1 atestat 
de comercializare angro băuturi 
alcoolice şi tutun, a autorizaţie 
operator economic cu produse 
accizabile şi au fost revocate 4 
atestat pentru comercializare  
en detail produse energetice, 1 
atestat de comercializare angro 
băuturi alcoolice şi tutun.  
 

5.3. Combaterea evaziunii fiscale în domeniul  vamal: 
- întărirea controlului  documentar  la  toate  operaţiunile  de  
punere  în  liberă  circulaţie; 
- intensificarea controalelor  fizice; 
- supravegherea  vamală  
- urmărirea constantă a încasării sumelor datorate bugetului 
de stat. 

Biroul Vamal Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

2015 

Au fost reverificate  251 
declaratii vamale. A fost 
întocmit 1 D.R.S. în valoare 
totală de 3.173 lei.  
 Au fost derulate, în trimestrul III 
2015, 2726  operatiuni vamale. 
În trimestrul III 2015 s-au 
efectuat 1154 controale la 
coletele poştale  sosite din   
S.U.A.,  China , Elveţia, Israel ,  
Canada, Japonia, Rusia, 
Thailanda, Hong-Kong, 
Singapore şi 43 controale  la 
coletele poştale expediate de 
persoanele fizice. 
 Încasările pe trimestrul III 2015 
s-au ridicat la suma totală 
36.781.675 lei .   

EDUCAŢIE 
Investiţii în resursele umane   

1. Profesionalizarea carierei didactice în România 
şi reconsiderarea sistemului de grade didactice 
din această perspectivă  

1.1 Înscrierea candidaţilor la examenele de grade didactice şi 
titularizare, precum şi organizarea examenului național de 
definitivare în învățământ (sesiunea 2015) şi titularizare. 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean 

Olt/DPPD-uri 

2015 Realizat 
100% 

Au fost trimise către centrele de 
perfecţionare listele candidaţilor 
admişi la examenul de obţinere 
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 a gradului didactic I, precum şi 
dosarele acestora. 
-A fost finalizată înregistrarea în 
aplicaţie a candidaţilor la 
examenul naţional de 
definitivare în învăţământ 

1.2 Repartizarea metodiştilor pentru inspecţiile curente şi 
speciale necesare derulării examenelor de grad didactic 

 
ISJ OLT 

Semestrul I  
an şcolar 

2014-2015 

Realizat 
100% 

-Au fost repartizaţi metodişti 
pentru inspecţiile curente şi 
speciale, la fiecare specialitate 
în parte. 

1.3 Monitorizarea efectuării inspecţiilor curente/speciale 
susţinute pe parcursul desfăşurării gradelor didactice 

ISJ  OLT 5 iunie 2015 Realizat 
100% 

-Au fost înregistrate şi 
monitorizate toate inspecţiile 
curente şi speciale planificate 
până în prezent pentru 
obţinerea gradelor didactice. 

1.4 Derularea activităţilor conform metodologiei aprobată prin 
OMECTS 5553/2011 privind echivalarea pe baza ECTS/SECT 
a învăţământului obligatoriu de scurtă durată cu ciclul I de 
studii universitare de licenţă. 

ISJ  OLT 
DPPD-uri 

Conform 
calendarului 

MECS 
 

Realizat 
100% 

-Conform calendarului aprobat, 
evaluarea dosarelor cadrelor 
didactice care solicita 
echivalarea pe baza 
ECTS/SECT a învăţământului 
obligatoriu de scurtă durată cu 
ciclul I de studii universitare de 
licenţă se face la nivelul 
centrelor universitare (DPPD-
uri) 

1.5 Monitorizarea şi coordonarea activităţii cadrelor didactice 
mentori de practică pedagogică 
 
 

I. Ş.J. Olt 
Universitatea din 
Piteşti, Facultatea 

de Ştiinţe ale 
Educaţiei- Filiala 

Slatina 
C.N.V. „N.Titulescu” 

– Slatina 
C.N. “Ion 

Minulescu” Slatina 
Şcoala Gimnazială 
„Şt. Protopopescu”- 

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

Slatina, G.P.N. Nr. 
16- Slatina 

Anul 2015 

 

 

 

 

 

Realizat 
60% 

Vizite la unitățile de învățământ 
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1.6 Derularea activităţilor prevăzute în protocolul de parteneriat 
încheiat cu Universitatea din Craiova şi Casa Corpului 
Didactic-Olt în vederea asigurării calităţii învăţământului 
preuniversitar din regiunea Oltenia, a furnizării unor programe 
specifice pentru pregătirea cadrelor didactice în vederea 
susţinerii examenelor de Definitivare în învăţământ, Gradul 
didactic II şi titularizare în învăţământul preuniversitar şi a 
programelor de pregătire a elevilor pentru susţinerea 
examenului naţional de Bacalaureat. 

Universitatea din 
Craiova 

I.S.J.Olt 

Casa Corpului 

Didactic-Olt 

Ianuarie 2015-

Ianuarie 2016 

Realizat 
100% 

Caravana învățământului 
oltean, prezentarea ofertei 
educaționale a universității 

1.7 Organizarea examenelor de competenţă desfăşurate în 
cadrul învăţământului particular, precum şi la examenele de 
titularizare pe post.  

I.S.J.Olt 
Şcoala Postliceală 

Sanitară “Carol 
Davila”- Slatina; 

Şcoala Postliceală 
Sanitară 

“Christiana”- 
Slatina; 

Şcoala Postliceală 
F.E.G.- Slatina; 

Şcoala Postliceală 
Sanitară – Balş; 

Şcoala Postliceală 
Sanitară “Carol 
Davila”-Caracal 

Iulie-August 

2015 

Realizat 
100% 

 

1.8 Evaluarea, controlul şi îndrumarea procesului de învăţământ 
din unităţile de învăţământ particular şi alternativ- Step by Step. 

 

I.S.J.Olt 
C.N.V. “N. 

Titulescu”- Slatina; 
G.P.P. Nr. 2- 

Slatina; 
C.N. “I. Asan”- 

Caracal; 
Şcoala Gimnazială 

“N. Titulescu”- 
Caracal;  

G.P.P. Nr. 3- 
Caracal 

Ianuarie-

Decembrie 

2015 

Realizat 
100% 

Evaluarea s-a desfășurat în 
luna augst conform calendarului 
MECS 

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

ISJ Olt 
Instituţiile partenere 

2015 Realizat 
80% 

Activitățile se vor derula 
conform graficelor din 
Protocoalele încheiate 
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1.10 Promovarea ofertelor educaţionale diversificate ale 
unităţilor de învăţământ, palate şi cluburi ale copiilor 
(organizarea şi desfăşurarea Târgului de oferte educaţionale – 
exerciţiu de marketing educaţional) 

 
Unităţile şcolare 

ISJ Olt 

2015 Realizat 
100% 

Activitățile de promovare au 
fost realizate 

1.11 Participarea cadrelor didactice la programe de abilitare în 
utilizarea software-ului educațional, prin participarea la 
seminarii în cadrul Proiectului POSDRU "Reţea de formare 
continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, 
instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică 
şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)" ID 141587. 

ISJ Olt Octombrie 
2015 

Realizat 
100% 

Participarea cadrelor didactice 
la cursurile de formare din 
proiect În derulare 

2. Creşterea performanţei sistemului românesc de 
învăţământ 

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

M.E.C.S. 
I. Ş. J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
 

2014-2015 

Realizat 
100% 

 

2.2. Favorizarea  reuşitei şcolare din perspectiva  concursurilor 
şi a examenelor finale prin organizarea de acţiuni specifice 
(pregatiri suplimentare, simulări ale  examenelor naţionale).    

I. Ş. J. Olt 
Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar  
2014-2015 

 
 
 

Realizat 
100% 

S-au derulat simulări atat la 
Evaluarea Națională cât și la 
Bacalaureat. Untățile școlare 
desfășoară activități de 
pregătire suplimentară, conform 
graficelor acestora 

2.3 Organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare pe 
discipline. 

M.E.C.S. 
I. Ş. J. Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2014-2015 

Realizat 
100% 

S-au desfășurat fazele locale și 
județene ale olimpiadelor 
școlare, pe discipline 

2.4 Editarea revistei naţionale PROEDUCAŢIA Casa Corpului 
Didactic Olt 

Anul 2015 
 

Realizat 
100% 

 

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

MECS 
CCD  Olt 

Unităţile de 
învăţământ 

Anul 2015 
 

Realizat 
90% 

Activitate În derulare. 
Informări pe site-ul ISJ Olt, prin 
adrese si e-mailuri către 
unitățile școlare 

2.6. Organizare de cursuri de formare a personalului din 
învăţământul preşcolar în acord cu noul curriculum pentru 
educaţia timpurie şi noua legislaţie 

MECS 
CCD Olt 

An şcolar 
2014-2015 
 

Realizat 
Trim. I,II,III 

S-au organizat următoarele 
cursuri: 
Tehnici de predare-învăţare 
inter-transdisciplinare 
Predarea inovativă folosind 
noile tehnologii 
Consiliere şi inovare 
pedagogică în CDI 
Intervenţia psihopedagogică 
necesară pentru integrarea 
copiilor cu CES în învăţământul 
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de masă. 
Educaţie nonformală 
Abilitaterea curriculară a 
cadrelor didactice din 
învăţământul primar pentru 
clasa pregătitoare 

3. Depolitizarea sistemului şi promovarea 
profesionaliştilor în managementul educaţional 
în învăţământul preuniversitar şi creşterea 
autonomiei şcolilor 

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

M. E. C.S. 
CCD Olt 
ISJ Olt 

An şcolar 
2014-2015 
 

Realizat 
100% 

S-au organizat următoarele 
cursuri: 
Management educaţional şi 
comunicare instituţională – 
program de formare acreditat 
de MEC 25 de credite Iniţiere în 
biblioteconomie 
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 curriculum şcolar bazat pe 
competenţe 

4.1. Organizare de cursuri din oferta Casei Corpului Didactic, 
supusă avizării Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
centrate pe învăţământ digitalizat, pedagogie modernă şi 
actualizare a cunoaşterii în aria curriculară a disciplinei 

MECS 
CCD Olt  
I S J Olt 

Unităţi şcolare 

An şcolar 
2014-2015 
 
 
 

Realizat 
100% 

S-au organizat următoarele 
cursuri: 
Predarea inovativă folosind  TIC 
şi noile tehnologii. 

Corelarea programelor educaţionale cu piaţa muncii 

1. Fundamentarea ofertelor 
educaționale ale școlilor pe nevoile identificate 
la nivelul comunității locale (inclusiv pe piața 
muncii) și pe țintele strategice și obiectivele 
existente în proiectul de dezvoltare  
 

1.1.  Monitorizarea școlilor în vederea consultării, în procesul 
elaborării ofertei educaționale, a beneficiarilor relevanți din 
comunitate: elevi, părinți, autorități locale, angajatori, ONG, alte 
instituții și organizații 

I.S.J. 
 

An școlar  
2014-2015 

Realizat 
100% 

Monitorizarea se realizează prin 
inspecții școlare 

1.2. Stabilirea curriculumului: 
- la decizia școlii (CDŞ) cu consultarea elevilor și părinților; 
- în dezvoltare locală (C.D.L.) astfel încât să maximizeze 
atingerea calificării și numai după consultarea partenerilor și 
agenților economici asupra calificărilor și competențelor 
necesare pentru absorbția pe piața muncii. 

ISJ OLT 
Scoli gimnaziale și 

licee/colegii 
teoretice 

Î.P.T. 
C.L.D.P.S. OLT 

Agenți economici 
parteneri 

Iunie 2015 Realizat 
100% 

Verificarea prin situațiile 
centralizate trimise de unitățile 
școlare și prin inspecțiile 
școlare programate 

1.3. Stabilirea curriculumului în dezvoltare locală (C.D.L.) astfel 
încât să maximizeze atingerea competențelor specifice 
calificării și cu consultarea partenerilor și agenților economici 
asupra calificărilor și competențelor necesare pentru absorbția 
pe piața muncii. 

I.S.J. 
Unitățile Școlare din 

Î.P.T. 
C.L.D.P.S. OLT 

Agenți economici- 
parteneri 

Iunie 2015 Realizat 
100% 

Elaborarea curriculelor CDL de 
către unitățile de învățământ 
Î.P.T 

1.4. Existenta activităților de învățare și, după caz, a planurilor 
de intervenție personalizată, care abordează îmbunătățirea 

ISJ Olt 
Unitățile de 

Octombrie 
2015 

Realizat 
100% 

Întocmirea și implementarea 
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rezultatelor învățării elevilor cu dizabilități / cerințe educaționale 
speciale (CES). 

învățământ Planurilor de intervenție de 
către cadrele didactice 

1.5. Dezvoltarea ofertei educaționale prin proiecte finanțate la 
nivel național, european sau internațional (din Fondul Social 
European, Programul Erasmus+ etc.). 

I.S.J. 
Unități  de 
învățământ 

preuniversitar 

An școlar 
2015 

Realizat 
100% 

Au fost realizate Ateliere de 
informare pentru promovarea 
Programelor de finanțare, în 
urma cărora unitățile școlare au 
depus cereri de finanțare 

2. Plan de şcolarizare la nivelul unităţilor de 
învăţământ 

2.1.  Realizarea planului de şcolarizare prin consultarea şi în 
funcţie de cerinţele agenţilor economici din judeţ 

I.S.J. 
Unitățile școlare din 

Î.P.T. 
C.L.D.P.S. OLT 

Agenți economici 
parteneri 

Noiembrie 
2014- Ianuarie 

2015 

Realizat 
100% 

Realizat, în urma consultării 
Agenţilor economici din judeţ 

3. Stabilirea curriculumului la decizia şcolii 3.1 Monitorizarea procesului de realizare a ofertei CDS la 
nivelul unităţilor şcolare şi corelarea curriculum-ului local cu 
strategiile locale de dezvoltare şi cu cerinţele socio- economice 
(elevi, părinţi agenţi economici, parteneri) 

I.S.J. 
Unitățile de 
învățământ 

Ianuarie- 
Septembrie  

2015 

Realizat 
100% 

Verificarea prin situațiile 
centralizate trimise de unitățile 
școlare și prin inspecțiile 
școlare programate 

4. Stimularea educaţiei 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 

4.1  Organizarea Festivalului National al Şanselor Tale MECS 
CCD Olt  

I.S.J. 
Unitățile școlare  

Decembrie 
2015 

Realizat  
75% 

Activitatea are termen de 
realizare  luna decembrie 2015 
Se va derula conform 
calendarului 

4.2 Organizare de simpozioane şi comunicări ştiinţifice 
 

CCD Olt 
ISJ Olt 

Unități școlare 
Alte case ale 

corpului didactic din 
tara 

An şcolar 
2014-2015 

 

Realizat 
100% 

S-au organizat următoarele 
simpozioane: 
Violenţa pn mediul şcolar – 
sesiune interjudeţeană de 
comunicări ştiinţifice 
Cunoaşterea şi promovarea 
tradiţiilor româneşti - sesiune 
judeţeană de referate şi 
comunicări ştiinţifice 
Sănătatea – componentă 
esenţială a vieţii - sesiune  
judeţeană de comunicări 
ştiinţifice 
Simpozion naţional „Info-
practic” – Colegiul Tehnic 
„Alexe Marin” Slatina 
Simpozionul national 
Strategii moderne, calitate, 
perfecționare. formare 
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continuă- organizat de CCD 
S-au încheiat parteneriate cu 
unităţi şcolare în vederea 
colaborării Casei Corpului 
Didactic Cu acestea, după cum 
urmează: 
Acord de parteneriat Casa 
Corpului Didactic Hunedoara, 
asociaţia Proeuro Cons şi 
asociaţia Aros 
Acord de parteneriat între Casa 
Corpului Didactic Olt şi Şcoala 
Gimnazială Deveselu 
Acord de parteneriat între Casa 
Corpului Didactic Olt şi Şcoala 
Gimnazială Redea 
Acord de parteneriat între Casa 
Corpului Didactic Olt şi Şcoala 
Gimnazială „Gh. Popescu” 
Mărgineni-Slobozia 
Acord de parteneriat între Casa 
Corpului Didactic Olt şi Liceul 
Teoretic „Ion Gh. Roşca” Osica 
de Sus 
Acord de parteneriat între Casa 
Corpului Didactic Olt şi Liceul 
Tehnologic Vitomireşti 
Protocol de colaborare între 
Casa Corpului Didactic Olt şi 
Şcoala Gimnazială Bircii 
Protocol de colaborare între 
Casa Corpului Didactic Olt şi 
Şcoala Gimnazială Specială 
Balş 
Protocol de colaborare între 
Casa Corpului Didactic Olt şi 
Grădiniţa cu program Prelungit 
Scorniceşti 

Activităţi extraşcolare şi extracuriculare 

1. Proiectarea şi împlementarea activităţilor 
educative şcolare şi extraşcolare în şcoală şi 

1.1. Trimiterea proiectelor educative propuse pentru CAEN la 
MECS/ Întocmirea situaţiei centralizate cu activităţile înscrise în 

ISJ 
MECS 

Octombrie 
2015-    

Realizat 
100% 

Evaluarea proiectelor și 
transmiterea acestora către 
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comunitate pe baza parteneriatului dintre 
şcoală-familie–comunitate locală-ONG 

CAEN 2015 şi desfăşurate până la finele anului 2015 15 Decembrie 
2015 

MECS, pentru introducerea în 
calendarul CAEN 2015 

1.2.  a) Constituirea Consiliului Judeţean al elevilor şi a 
Consiliului Reprezentativ al părinţilor  
b) Întocmirea Calendarului Judeţean al Activităţilor Educative 

Unităţile şcolare 
ISJ 

Octombrie-
Noiembrie 

2015 

Realizat 
50% 

Activitate în derulare, are 
termen de realizare Octombrie-
Noiembrie 2015 
Pentru anul școlar 2015-2016 
acestea se vor consitui conform 
calendarului 

1.3. Evaluarea proiectelor privind realizarea Calendarului 
Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene şi trimiterea 
lor la MECS 

Unităţile şcolare 
ISJ 

20 Ianuarie 
2015 

Realizat 
100% 

Evaluarea proiectelor și 
transmiterea listei finale a  
acestora către MECS. 

1.4. Realizarea de parteneriate cu IPJ , ISU şi participarea la 
concursurile naţionale desfăşurate în colaborare cu aceste 
instituţii: 
1. Educaţie rutieră- educaţie pentru viaţă; 
2. Prietenii pompierilor; 
3. Cu viaţa mea, apăr viaţa! 

ISJ 
IPJ 
ISU 

Unităţile şcolare  
MECS 

Ianuarie- 
Decembrie 

2015 

Realizat 
85% 

Derularea activităţilor a început 
în luna aprilie 2015 

1.5. Participarea elevilor la concursul naţional: 
“Alege! Este dreptul tău.” – derulat în parteneriat cu Protecţia 
Consumatorilor şi MECS. 

ISJ 
Unităţile şcolare  

Protecţia 
Consumatorilor 

An scolar 
2014-2015 

Realizat  
100% 

 

1.6. Organizarea  concursurilor  naţionale aprobate în CAEN 
2015, precum şi a celor regionale şi interjudeţene aprobate de 
MECS 

MECS 
ISJ 

PC”Adrian Baran” 
Slatina 

CC”Marius 
Bunescu” Slatina 

Unităţi şcolare 

An  şcolar 
2014-2015 şi 

an 
calendaristic 

2015 

Realizat 
95% 

Activitățile se desfășoară 
conform calendarelor aprobate 
de MECS 

2 Complementaritatea educaţiei formale cu cea 
nonformală prin organizarea de activităţi 
educative interdisciplinare şi ridicarea calităţii 
actului educaţional 

2.1 Implemenatarea şi monitorizarea proiectelor educative 
aprobate în calendarele judeţene, interjudeţene şi naţionale 

ISJ Olt 
MECS 

Unităţile şcolare 
Comunitatea locală 

ONG-uri 

Ianuarie-
Decembrie 

2015 

Realizat 
95% 

Monitorizarea proiectelor se 
desfășoară conform 
calendarelor aprobate de 
MECS 

3 Derularea de acţiuni care să asigure educaţia 
pentru sănătate, educaţia cultural-artistică, 
educaţia rutieră, sportivă şi de dezvoltare 
durabilă (proiecte) 

3.1 Coodonarea şi monitorizarea Proiectului judeţean cu 
participare internaţională ,,Copilaria- vârsta prieteniei fără 
frontiere”- 

I.S.J.Olt 
G.P.P.NR.7, Liceul 

,,Ştefan Diaconescu 
Potcoava-

G.P.N.Potcoava, 
G.P.P.,,Ion 

Creanga”Slatina, în 

An şcolar 
2014-2015 

Realizat 
100% 

S-au derulat activități în localul 
unităților implicate, în paralel cu 
participarea on-line a 
partenerilor internaționali 
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realizare 
Observații 

cooperare cu unităţi 
şcolare din Marea 
Britanie şi Grecia 

3.2 Coodonarea şi monitorizarea Proiectului interjudeţean ,,O 
alta lume-lumea povestilor!”- Simpozion/Concurs 

ISJ Olt 
Şcoala Gimnazială 

Sâmbureşti 

An şcolar 
2014-2015 

Realizat 
100% 

Activitate desfăşurată conform 
calendarului CAERI 

Învăţământ şi educaţie pentru minorităţile naţionale şi grupuri dezavantajate 

1. Dezvoltarea reţelei de mediatori şcolari 1.1 Încadrarea cu mediatori şcolari în unităţile şcolare, unde se 
impune funcţionarea unui mediator şcolar. 

I.S.J.Olt 
Unităţile şcolare din 

jud. Olt 

Septembrie 
2015 

Realizat 
50% 

Activitatea este în derulare şi se 
va finaliza luna noiembrie 2015 

2. Asigurarea accesului la educaţie a fiecărui copil 
provenit din rândul minorităţilor 

2.1. Implicarea unităţilor şcolare, cu sprijinul mediatorului 
şcolar, al autorităţilor locale şi al serviciului de evidenţă a 
populaţiei în realizarea recensământului anual al copiilor de 6/7 
ani din zona arondată. 

I.S.J.Olt, 
CJRAE 

Unităţile şcolare din 
judeţul  Olt 

2015 Realizat 
100% 

Activitatea s-a desfășurat în 
lunile mai-iunie 2015 

2.2.  Asigurarea accesului la educaţie al grupurilor 
dezavantajate, cu focalizare pe romi. 

I.S.J.Olt 
Unităţile şcolare din 

jud. Olt 

2015 Realizat 
50% 

Au fost desfasurate o serie de 
activitati precum studierea limbii 
romani, studierea istoriei si 
traditiile romilor, programul A 
doua sansa, proiecte 
educationale de tip scoala dupa 
scoala 

2.3. Elaborarea şi implementarea, în educaţia formală, 
informală şi non-formală, a unor măsuri de combatere a 
stigmatului identitar rom. 

I.S.J.Olt şi Unităţile 
şcolare din judeţul  

Olt 

2015 Realizat 
100% 

Activitatea s-a desfășurat în 
lunile aprilie-iunie 2015 

2.4 Derularea programului “Grădiniţa de vară” sau a altor 
initiaţive comunitare asemănătoare, în zonele în care instituţiile 
locale depistează cel puţin 15 copii proveniţi din grupuri 
dezavantajate care nu au frecventat învăţământul preşcolar. 

I.S.J.Olt şi Unităţile 
şcolare din judeţul  

Olt 
 

Septembrie 
2015 

Realizat 
100% 

Activitatea s-a desfășurat în 
lunile mai-august 2015 

2.5. Înfiinţarea de grădiniţe/clase bilingve (romani-română) sau  
de grădiniţe/clase în comunităţile unde sunt cel puţin 15 
solicitări de acest tip. 

I.S.J.Olt şi Unităţile 
şcolare din judeţul  

Olt 
 

Septebrie 
2015 

Realizat 
100% 

Au fost stanse un numarde 8 
cereri din partea parintilor care 
doresc studiul in limba la Liceul 
Tehnologic Draganesti- Olt 

2.6. Organizarea de concursuri, activităţi extraşcolare, 
extracurriculare şi tabere şcolare care să ofere facilităţi 
copiilor/elevilor romi. 

I.S.J.Olt şi Unităţile 
şcolare din judeţul  

Olt  

Iulie – August 
2015 

Realizat 
100%I 

Activitatea s-a desfășurat în 
lunile iulie-august  2015.  
 

2.7  Organizare de cursuri de formare pentru asigurarea 
accesului egal la educaţie pentru minorităţi şi pentru grupurile 
dezavantajate 

MECS 
CCD 
ISJ 

Unităţi şcolare 

An şcolar 
2014-2015 

 
 

Realizat 
 100% 

S-a organizat cursul “Istoria 
evreilor şi holocaustului” 2 
grupe, 50 cursanţi 

2.8 Derulare de proiecte educaţionale pe tematica MECS An şcolar Realizat Concurs naţional Diversitatea 
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Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

interculturalităţii CCD 
ISJ, Unităţi şcolare 

2014-2015 
 

 100% S-a derulat proiectul 
educaţional judeţean “Aşa ne-
am pomenit”- obiceiuri şi tradiţii 
româno-rome – ediţia a II –a, în 
parteneriat cu Şcoala 
Gimnazială Grădinari, Şcoala 
Gimnazială nr. 1 Slatina, Şcoala 
Gimnazială Pleşoiu, Şcoala 
Gimnazială „Nicolae Bălcescu’ 
Drăgăşani, Primăria Grădinari, 
ONG „Rrom Grand”- Grădinari , 
Olt 

3. Sprijinirea copiilor/tinerilor/adulţilor pentru 
recuperarea învăţământului primar/completarea 
şi finalizarea educaţiei de bază din cadrul 
învăţământului obligatoriu 

3.1 Implementarea programelor „A doua şansă primar” şi „A 
doua şansă secundar inferior” în unităţile de învăţământ din 
comunităţile defavorizate 

ISJ Olt 
Unităţile de 
învăţământ 

Iulie-August 
2015 

Realizat 
100% 

Desfăşurarea programelor „A 
doua şansă primar” şi „A doua 
şansă secundar inferior” în 
unităţile de învăţământ din 
comunităţile defavorizate 
Caracal, Stoenesti, Gradinari, 
Draganesti-Olt, Piatra-Olt. 

3.2 Acordarea de locuri speciale pentru candidaţii romi la 
admiterea în învăţământul liceal, profesional, postliceal. 

ISJ Olt şi Unităţile 
şcolare din judeţul  

Olt 

Iulie – August 
2015 

Realizat 
100% 

 

3.3 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 
Unităţile şcolare din 

judeţul Olt 

Mai-Iulie 2015 Realizat 
100% 

 

3.4 Monitorizarea măsurilor de promovare a educaţiei incluzive 
prin comisiile de asigurare a calităţii şi inspecţie şcolară. 

ISJ Olt 
 

2015 Realizat 
90% 

Activitatea de promovare 

4. Continuarea măsurilor de desegregare în 
sistemul educaţional 

4.1 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 Martie 2015 Realizat 
100% 

A fost intocmit raportul 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,in data 
de 23.03.2015 

4.2 Revizuirea regulamentelor interne de la nivelul unităţilor de 
învăţământ, în acord cu prevederile Legii  educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

ISJ Olt  
 Unităţile şcolare din 

judeţul  Olt 

2015 Realizat 
80% 

Au fost revizuite din 
comunităţile defavorizate 
comunităţile defavorizate 
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realizare 
Observații 

metodologiilor/regulamentelor nou promovate, precum şi în 
acord cu aspecte specifice legate de fenomenul de 
desegregare. 

Caracal, Stoenesti, Slatina, 
Gradinari, Draganesti-Olt, 
Piatra-Olt, Iancu-Jianu. 

4.3 Monitorizarea efectelor Ordinului ministrului educaţiei, 
cercetării şi tineretului nr. 1529/18.07.2007 privind dezvoltarea 
problematicii diversităţii în curriculum naţional. 
 

ISJ Olt  
 Unităţile şcolare din 

judeţul  Olt 

2015 Realizat 
85% 

Au fost desfasurate activitati   in 
localitatile Caracal, Stoenesti, 
Slatina, Gradinari, Draganesti-
Olt, Piatra-Olt, Iancu-Jianu, 
Draganesti-Olt 

5. Implicarea CCD-ului în susţinerea non-
discriminării, a egalităţii de şanse, a 
multicularităţii şi a educaţiei incuzive 

5.1 Introducerea în oferta CCD a unor cursuri pe problematica 
non-discriminării, a egalităţii de şanse, a multicularităţii şi a 
educaţiei incuzive 

ISJ Olt 
CCD Olt 

Septembrie 
2015 

Realizat 
100% 

 

5.2 Dotarea bibliotecii CCD cu materiale educaţionale privind 
non-discriminarea, egalitatea de şanse, multicularitatea şi 
educaţia incluzivă.  

ISJ Olt 
CCD Olt 

Septembrie 
2015 

Realizat 
100% 

 

6. Dezvoltarea unui sistem de profesionalizare a 
formatorilor din domeniul educaţiei incluzive 

6.1. 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 

Septembrie 
2015 

Realizat 
100% 

 

7. Continuarea măsurilor afirmative de susţinerea 
educaţiei grupurilor dezavantajate, cu 
focalizare pe angajarea resursei umane care să 
răspundă nevoilor identificate 

7.1. Formarea mediatorilor şcolari. ISJ Olt August 2015 Realizat 
100% 

 

7.2. Formarea de voluntari selectaţi din rândul elevilor şi 
studenţilor romi admişi pe locurile distincte pentru activităţi de 
asistare şcolară şi consiliere în comunităţile şi familiile rrome. 

 
ISJ Olt 

 

August 2015 Realizat 
100% 

 

8. 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. 

8.1 Constituirea la nivel judeţean a unui grup de sprijin pentru 
îmbunătăţirea accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate. 

ISJ Olt 
 

Mai 2015 Realizat 
100% 

 

8.2 Cuprinderea propunerilor grupului judeţean de sprijin 
pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie a grupurilor 
dezavantajate în Strategia Judeţeană privind îmbunătăţirea 
accesului la educaţie. 

ISJ Olt August 2015 Realizat 
100% 

Activitatea a  inceput in luna 
Mai 

8.3 Promovarea şi derularea unor programe de educaţie 
parentală precum şi a activităţilor care vizează cooperarea 
şcoală-familie-comunitate. 

ISJ Olt 
 

2015 Realizat 
80% 

Întâlniri în şedinţe cu părinţii 

9. Informare / diseminare referitor la 
segregare/desegregare, acces 
nediscriminatoriu la educaţie, prevenirea 
absenteismului şi abandonului şcolar, a 
abuzului şi neglijării copilului. 

9.1 Conceperea şi derularea unor campanii de prevenire a 
discriminării şi de promovare a diversităţii şi a principiilor de 
incluziune socială. 

ISJ Olt  
Inspector şcolar 
pentru minorităţi 

 

Aprilie 2015 Realizat 
100% 

Au fost desfasurate activitati   in 
localitatile Caracal, Stoenesti, 
Slatina, Gradinari, Draganesti-
Olt, Piatra-Olt, Iancu-Jianu, 
Draganesti-Olt 

9.2 Extinderea predării în limba romani sau bilingv în şcoli, prin 
campanii adresate parinţilor romi. 

ISJ Olt  
Unităţile şcolare din 

judeţul  Olt 

August 2015 Realizat 
100% 

S-au desfăşurat activităţi de 
informare a părinţilor cu privire 
la importanţa studiului limbii 
rromani în localităţile: Caracal, 
Stoenesti, Slatina, Gradinari, 
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realizare 
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Draganesti-Olt, Piatra-Olt, 
Iancu-Jianu, Corbu, Slatina. 

Descentralizarea unităţilor de învăţământ 

1.  Asigurarea stabilităţii echipelor de 
management şcolar şi creşterea gradului de 
transparenţă 

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

M.E.C.S 
I.Ş.J. Olt 

 

Anul 2015 Realizat 
85% 

Se realizează permanent 
Evauarea personalului de 
conducere a avut loc în 
perioada iulie-august 2015 

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

M.E.C.S 
Unităţile de 
învăţământ 

I.Ş.J. Olt 
Parteneri 

educaţionali 

Anul 2015 Realizat 
85% 

Se realizează lunar sau ori de 
cîte ori este nevoie 

2. Promovarea profesioniştilor în managementul 
educaţional 

2.1 Derularea selecţiilor pentru înscrierea în Corpul Naţional al 
Experţilor în management educaţional 

ISJ Olt 2015 Realizat 
100% 

Selecția si concursul s-au 
desfășurat conform 
Metodologiei MECS 

Dimensiunea europeană şi internaţională a învăţământului românesc 

1. Continuarea politicilor de consolidare a 
parteneriatelor înternaţionale bilaterale şi 
multilaterale 

1.1 Reuniune de informare: „Oportunităţi de finanţare prin 
intermediul programului Erasmus+”. 

I.S.J.Olt  
Responabilii 

comisiilor pentru 
proiecte 

educaţionale şi 
programe europene 
din unităţile şcolare 

din Olt 

Ianuarie-
Februarie 

2015 

Realizat 
100% 

Au fost realizate 4 Ateliere de 
informare la care au participat 
150 cadre didactice 

1.2 Pregătirea cererilor de finanţare „Erasmus+” - workshop. Responabilii 
comisiilor pentru 

proiecte 
educaţionale 

programe europene 
din unităţile şcolare 

din jud. Olt 

Conform 
calendarului 
Erasmus+ 

Realizat 
100% 

Au fost realizate 4 workshop-uri 
la care au participat 80 cadre 
didactice 

1.3 Monitorizarea proiectelor şi a utilizării fondurilor europene 
în anul 2015, raportări periodice către ANPCDEFP. 

I.S.J.Olt  
Unităţile şcolare 
care derulează 

parteneriate şcolare 
prin intermediul LLP 

Conform 
graficului 
GANTT al 
proiectelor 

2015 

Realizat 
100% 

Au fost realizate şi transmise 
către ANPCDEFP 11 raportări 

1.4 Implementarea proiectelor cu finanţare europeană prin 
POSDRU. 

I.S.J.Olt şi partenerii Conform 
graficului 

Realizat 
100% 
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GANTT al 
proiectelor 

2015 
1.5 Implementarea proiectului cu finanţare europeană FRDS I.S.J.Olt şi partenerii Conform 

graficului 
GANTT al 
proiectului 

Realizat 
63% 

Proiectul se află în luna a 10-a 
de implementare din totalul de 
16 luni. 

1.6 Organizarea de activităţi în domeniul educaţiei cu ONG-uri 
din judeţul Olt şi din ţară. 

I.S.J.Olt şi 
reprezentanţi ai 

ONG-urilor 

Trimestrial Realizat 
100% 

Au fost organizate activităţi în 
domeniul educaţiei cu ONG-uri 
din judeţul Olt şi din ţară 

Eliminarea violenţelor din şcoală şi a abandonului şcolar 

1. Diminuarea şi eliminarea violenţelor din şcoală 
şi din jurul acesteia 
 

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

CCD 
Unităţi şcolare 

An şcolar 
2014-2015 

Realizat 
100% 

Au fost realizate conform 
graficelor 
S-au organizat activităţi în 
cadrul proiectului educaţional 
“Informare şi documentare – 
resurse antidrog” în parteneriat 
cu Centrul de prevenire, 
evaluare şi consiliere antidrog 
Olt. Proiectul se încheie în data 
de 25.11.2015. 
În parteneriat cu ISJ Olt şi 
Şcoala Gimnazială Vulpeni s-a 
organizat Masa Rotundă 
judeţeană “Nonviolenţa în 
şcoală” . 

1.2 Desfăşurarea activităţilor cuprinse în proiectul judeţean 
”Spunem STOP violenţei!” de către consilierii şcolari din 
unităţile de învăţământ, prin care se pot ameliora aspecte care 
ţin de comunicarea în şcoală, atitudinea şi comportamentul 
elevilor. 

CJRAE 
ISJ 

Unităţile şcolare 
IPJ 
IJJ 

An şcolar 
2014-2015 

Realizat 
100% 

Activităţile se desfăşoară lunar  

2 Ameliorarea situaţiei disciplinare în rândul 
elevilor, prevenirea şi combaterea devierilor de 
comportament 
 

2.1 Desfăşurarea activităţilor cuprinse în proiectul “Prezent”-
privind prevenirea absenteismului şi abandonului scolar. 
(Constituirea unei baze de date cuprinzand evidenţa nominală 
a elevilor problema,cu multe absenţe) 

CJRAE 
ISJ 

Unităţile şcolare 
IJJ 

An şcolar 
2014-2015 

Realizat 
60% 

Constituirea bazei de date este 
în lucru 

2.2 Organizarea de activităţi tematice pentru elevi şi părinţi în 
legatură cu efectele negative ale abandonului şcolar  
- Concursul propus de ISJ “Întotdeauna prezent, niciodată 
absent!” 

ISJ 
Directorii Unităţilor 

şcolare 
Diriginţi, Consilieri 

şcolari 

An şcolar 
2014-2015 

Realizat 
100% 

Concursul s-a desfăşurat în 
trimestrul al II-lea. 
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Stimularea iniţiativelor societăţii civile pentru promovarea voluntariatului   

1. Colaborarea cu unităţile de învăţământ de 
masă prin parteneriate educaţionale de 
voluntariat în cadrul Strategiei Naţionale de 
Acţiune Comunitară (SNAC) 
 

1.1 Constituirea Comisiei Judeţene SNAC ISJ 
Coordonatorul 

judeţean SNAC 

Octombrie 
2015 

Realizat 
100% 

Comisia judeţeană SNAC a fost 
constituită în cadrul 
Consfătuirilor judeţene SNAC 
din data de 10.10.2014. 
Comisia are 9 membri, care au 
fost aleşi prin votul colegilor 
coordonatori. 

1.2 Lansarea Concursurilor Naţionale din cadrul Strategiei 
Naţionale de Acţiune Comunitară: “Dincolo de cuvintele 
rostite”, „Scrisoare pentru prietenul meu”, „Mascota SNAC”, 
„Împreună pentru viitor” 

ISJ 
Coordonatorul 

judeţean SNAC 

Ianuarie-
Februarie 

2015 

Realizat 
100% 

Regulamentele Concursurilor  
Naţionale din cadrul SNAC au 
fost postate pe site-ul ISJ Olt. 

1.3 Desfăşurarea Concursurilor Naţionale din cadrul Strategiei 
Naţionale de Acţiune Comunitară: “Dincolo de cuvintele 
rostite”, „Scrisoare pentru prietenul meu”, „Mascota SNAC”, 
„Împreună pentru viitor”-etapa judeţeană 

ISJ 
Coordonatorul 

judeţean SNAC 
Coordonatorii 

SNAC 

Februarie-
Aprilie 2015 

Realizat 
100% 

Concursurile: “Dincolo de 
cuvintele rostite”, „Scrisoare 
pentru prietenul meu”, 
Împreună pentru viitor”, etapa 
judeţeană, s-au realizat 
conform regulamentelor 
specifice. Concursul Naţional 
de Mascote „Mascota SNAC” -
25 aprilie 2015-faza judeţeană). 

1.4 Organizarea şi desfăşurarea de spectacole caritabile 
pentru elevii din învăţământul special 

ISJ 
Coordonatorul 

judeţean SNAC 
Consiliul Judeţean 

al elevilor 
Coordonatorii 

SNAC 
Organizaţia 

“Trebuie” Slatina 
Şcoala Gimnazială 

Specială Balş 
Palatul Copiilor 

“Adrian 
Băran”Slatina 

Martie 2015 Realizat 
100% 

Spectacolul caritabil „Emoţii de 
primăvară” s-a desfăşurat în 
data 23 martie 2015, la Centrul 
Cultural „Eugen Ionescu” 
Slatina. Spectacolul s-a realizat 
cu sprijinul partenerilor de la 
CJE Olt şi Palatul Copiilor 
“Adrian Băran”Slatina. 
Beneficiarii spectacolului au fost 
elevii din învăţământul special . 

1.5 Gala voluntarilor  SNAC ISJ 
Coordonator 

judeţean SNAC 
Coordonatorii 

SNAC 

Mai-Iunie 
2015 

Realizat 
100% 
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2 Mediatizarea acţiunilor din cadrul SNAC 2.1 Realizarea Revistei judeţene SNAC “Suflet de voluntar”, 
Ed.a II-a 

ISJ 
Coordonator 

jud.SNAC 
Coordonatorii 

SNAC 

Iunie 2015 Realizat 
100% 

S-a realizat Revista judeţeană 
SNAC-„Suflet de voluntar”, Ed. 
a II-a 

Dezvoltarea marketingului educaţional. Promovarea  serviciilor educaţionale. Relaţia cu presa 

1. Dezvoltarea unei culturi organizaţionale 
specifice şi conştientizarea  actorilor şcolari şi  
a apartenenţei acestora la grup, în vederea 
consolidării simţului civic 

1.1 Utilizarea mijloacelor moderne de promovare a imaginii 
şcolii: ofertă educaţională, pliante, site-ul  şcolii, revista 
şcolară. Promovarea serviciilor educaționale 

Unități școlare Mai-Iunie 
2015 

Realizat 
100% 

 

2. Relaţia cu mass-media 2.1 Elaborarea comunicatelor de presă, organizare conferințe 
de presă, participare la emisiuni de televiziune 

Inspectorul școlar 
general 

Purtătorul de cuvânt 
al ISJ Olt 

2015 Realizat 
85% 

 

3. Informare şi relaţiile publice 3.1 Elaborarea răspunsurilor la solicitările în baza Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 
cu mădificările și completările ulterioare  

Inspectorul școlar 
general 

Responsabilul cu 
informarea și 

relațiile publice din 
ISJ Olt 

2015 Realizat 
100% 

Purtătorul de cuvânt al ISJ Olt 
formulează răspunsurile la 
solicitări 

Învestiţii 

1. Investiţii în infrastructura educaţională 1.1 Finalizarea construcției Palatului Copiilor  ”Adrian Băran” 
Slatina 

ISJ Olt 
MECS 

2015 Realizat 
95% 

Activitate în continuare din 
procentul de 5% rămas pentru 
anul 2015, până la finalizarea 
lucrărilor. 
Sunt în curs de finalizare 
lucrările de la sala de spectacol. 

1.2 Continuare lucrărilor de execuţie - construcţii de grădiniţe 
noi, cu program normal – 2 săli de grupă în cadrul PRET 02, lot 
7 a următoarelor obiective : Grădiniţa Mâineşti Balş, Nr. 1 
Drăgăneşti Olt, Racoviţa Voineasa, Radomireşti, Rudaru Iancu 
Jianu, Vâlcele, Vârtopu Corabia, Studiniţa Studina, Urzica, 
Gropşani Vulpeni. 

MECS 2015 Realizat 
65% 

Mai sunt în curs de finalizare 
lucrările la: 
 GPN Gropşani (realizat 95%)  
şi GPN Vulpeni (100% recepţia 
programată pentru 04.12.2015) 

1.3 Continuarea proiectului microbuze şcolare ISJ Olt 
MECS 

2015 Realizat 
75% 

Proiect în derulare 
Au fost repartizate un număr de 
4 microbuze noi.  CSS Slatina, 
Caracal, Corabia, LPS Slatina 
şi 30 microbuze la unităţile de 
învăţământ din mediul rural şi 
urban prin MDRAP 
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1.4 Investiţii în infrastructura educaţională efectuate de 
autorităţile administraţiei publice locale 

APL 2015 În curs de 
realizare  

 

Primăria Slatina – 
Execuţie teren de sport nr.4 şi 
teren sintetic Complex Sportiv 
1MAI – finalizat; 
Extindere clădiri CN Ion 
Minulescu – în procedură de 
achiziţie; 
Reparaţii capitale şcoala cu 
clasele I-VIII, comuna 
Brastavăţu – 100%; 
Primaria Cezieni – Conectare la 
internet şi dotare bibliotecă- 
realizat; 
Primăria Seaca: 
- Conectarea la internet a şcolii 
Gimnaziale Seaca- realizat; 
- Realizare grup sanitar şcoală- 
realizat; 
Primăria Bobiceşti – Sistem 
supraveghere video- realizat; 
Şarpantă Liceu Teoretic Balş- 
lucrări în derulare; 
Reabilitare şi  modernizare 
Grădiniţa PP1-GPN1; 
Consolidare, reabilitare şi 
extindere liceu T. Vladimirescu 
– în execuţie; 
Lucrări de reparaţii la şcolile din 
Negreni- 20% lucrare în 
execuţie; 
Reabilitare unităţi de 
învăţământ comuna Deveselu – 
100%; 
Campus şcolar comuna 
Izvoarele- 56,68%; 
Reabilitare termică a unităţilor 
de învăţământ – 20%; 
Reabilitare şi modernizare 
acoperiş Şcoală comuna 
Traian- 100%; 
Construire grădiniţa cu 2 săli de 
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grupă, Vulpeni, sat Gropşani- 
75%; 

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 Realizat 
100% 

In trim. III au fost distribuite prin 
cabinetele de medicina de 
familie urmatoarele produse; 
- 2128 cutii (0,400 g/cutie) = 
851,2 kg x 38,32 (pret/kg) = 
32617,98 lei şi 2549 
cutii=1019,6 kgx33,68 
lei=34340,13 lei. 
-1590 cutii contraceptive orale 
Artizia (1590 cutii x 4,83 = 
7679,70 lei) 
- 6624 bucati prezervative x 
0,19 = 1258,56 lei 
preparate pe baza de Fe la 
copii-410 fl. fe haussman(410 
flacoane x 4,5175 = 1852,18 
lei). 

2. Acoperirea deficitului de personal medical în 
cabinetele de medicina de familie 

2.1. Scoaterea periodică la concurs a posturilor vacante de 
medici de medicina de familie şi alte specialităţi, în funcţie de 
necesităţi.  

DSP OLT 

Permanent 
 
 

Realizat 
100% 

Trim. II - La Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Slatina au fost 
ocupate prin concurs 7 posturi 
de medici astfel: 
-1 post medic specialist sectia 
chirurgie generala.  
- 1 post de medic specialist 
sectia chirurgie generala.  
- 1 post medic specialist 
dermatolog la sectia chirurgie 
buco-maxilo-faciala. 
- 1 post medic specialist sectia 
ATI.  
- 1 post medic specialist sectia 
radiologie si imagistica 
medicală. 
- 2 posturi medic dentist. 
Trim. III- La Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Slatina au fost 
ocupate prin concurs 
următoarele posturi: 
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-1post medic specialist diabet şi 
boli nutriţie; 
- 1 post medic specialist secţie 
pediatrie; 
- 1 post medic specialist 
radiolog secţie radiologie; 
- 1 post medic specialist 
cardiolog, secţie cardiologie; 
- 1 post medic specialist 
ginecolog secţia OG II; 
- 3 posturi economist II serviciul 
RUNOS şi birou contabilitate; 
- 2 posturi economist I birou 
financiar contabilitate şi birou 
monitorizare; 
- 1 post auditor gr. I la 
compartimentul audit  intern. 

3. Implicarea medicului de familie în asistenţa 
medicală  comunitară 
 

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

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

Permanent 
 

Realizat 
Trim. III 
100% 

În trim. II au fost organizate 3 
întâlniri cu medicii de familie. 
În trim. III au fost organizate 2 
întâlniri cu medicii de familie. 

3.2. 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 Permanent Realizat 
100% 

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

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

4.1. Identificarea zonelor deficitare în asistenţă medicală 
primară şi sprijinirea infiinţării unor unităţi medicale pentru 
soluţionarea urgenţelor.  

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

APL  

Permanent Realizat 
100% 

La nivelul județului Olt se 
asigură asistenţă medicală 
primară pentru soluţionarea 
urgenţelor medicale prin 
intermediul a 6 centre de 
permanenţă. 

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

C.A.S. Olt Permanent Realizat 
100% 

În trim. III au fost efectuate 15 
controale la nivelul furnizorilor 
de servicii medicale în asistenţa 
medicală primară. 

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

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

Trimestrial Realizat 
100% 

Au fost organizate 7 şedinţe cu 
medicii de specialitate. 
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normative în vigoare şi de a-i informa asupra modificărilor 
apărute în actele normative stabilind măsurile ce se impun 
pentru îmbunătăţirea activităţii 

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

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

DPAS-Serviciul 
Asistenţă Medicală 
şi Comunitară (prin 

medicii din 
cabinetele şcolare) 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Activitate desfăşurată prin 
intermediul celor 26 de cabinete 
din unităţile de învăţământ 
(pre)şcolar (9 în GPP + 8 în 
şcoli generale + 9 în 
licee/colegii) care deservesc şi 
cele 22 GPN în care nu 
funcţionează cabinete. 

Eficientizarea şi modernizarea serviciilor spitaliceşti 
1. Reabilitarea spitalelor publice la nivelul 

normelor de funcţionare şi dotare din Uniunea 
Europeană. 

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

D.S.P. Olt 
APL 

Permanent Realizat 
Trim. III 
100% 

In trim. II  au fost alocate 
urmatoarele sume pentru 
modernizarea Spitalului 
Județean de Urgență Slatina: 
- 20633,60 lei din venituri proprii 
folosiți pentru achiziționarea a 2 
aparate aparat de terapie cu 
ultrasunete pentru sectia 
recuperare medicala. 
- 74655,26 lei din venituri proprii 
medicina legala folosiți pentru 
achiziționarea unui autoturism 
Duster și a unui fierastrău 
electric pentru autopsie.  
-5163,08 lei de la Consiliul 
Judetean Olt alocați pentru 
oficiul de calcul al SJU Slatina. 
- 145423,54 sponsorizare 
folosita pentru achiziționarea 
unui echipament spital Slatina. 
In trim. III  au fost alocate 
urmatoarele sume pentru 
modernizarea Spitalului 
Județean de Urgență Slatina: 
- 4077,13 lei din venituri proprii 
folosiţi pentru achiziționarea a 7 
licenţe windows, 7 pro 
echipament IT pentru oficiul de 
calcul SJU Slatina; 
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- 6723,28 lei din venituri proprii 
medicina legala folosiţi pentru 
achiziţionarea unei truse 
autopsie, 8998,00 lei pentru 
achiziţionarea unui fierastrău 
electric  şi a unei truse autopsie 
pentru autopsie. 
- 31373,59 lei sponsorizare 
folosită pentru oficiul de calcul 
al SJU Slatina, pentru 
achiziţionarea unui aparat de 
aer condiţionat la secţia nou 
născuţi şi pentru achiziţionarea 
de aparatură medicală pentru 
secţia de recuperare neuro-
psihomotorie copii.  

Dezvoltarea sistemului de urgenţă prespitalicesc 
1. Asigurarea de mijloace de transport medical 1.1. Creşterea numărului de echipaje medicale cu medic pe 

ambulanţe precum şi educaţie medicală continuă a echipajelor 
medicale 

DSP Olt Permanent Realizat 
100% 

Pentru creșterea calității actului 
medical Serviciul de Ambulanta 
Olt a apelat la voluntariat 
(asistenți medicali) pentru 
staţiile din Slatina şi Drăgăneşti. 
In prezent lucreaza în aceste 
staţii 8 asistenţi medicali 
voluntari. 
Unitatea s-a preocupat de 
intreţinerea aparaturii medicale 
de pe autosanitare. Pe linie de 
pregătire profesională dr.Chitu 
Sergiu a fost trimis  la Bucureşti 
pentru a urma cursurile de 
atestare pentru medicina de 
urgenţă 
 

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

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

CAS Olt Permanent Realizat 
Trim. III 
100% 

Consumul de medicamente 
pentru programele naţionale de 
sănătate înregistrat în trimestrul 
II este de 6.079.616,09 lei. 
Consumul de medicamente 
pentru programele naţionale de 
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pacienţilor transplantaţi precum şi pentru unele boli rare 
(mucoviscidoza, epidermoliză buloasă, scleroză amiotrofică). 

sănătate înregistrat în trimestrul 
III este de 5.386.120,85 lei. 
Pacienții care beneficiază de 
tratament gratuit pentru boli cu 
consecințe grave asupra stării 
de sănătate, ridică 
medicamentele atât prin 
farmaciile cu circuit închis 
(unităţi sanitare cu paturi) cât şi 
prin farmaciile cu circuit deschis 
aflate în contract cu CAS Olt. 

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

CAS Olt Trimestrial Realizat 
Trim. III 
100% 

Consumul de medicamente 
pentru bolile cornice înregistrat 
în trimestrul II este de 
7.530.934,40 lei. 
Consumul de medicamente 
pentru bolile cornice înregistrat 
în trimestrul III este de 
6.435.242,18 lei 

1.3 Compensarea medicamentelor pentru pensionarii cu 
venituri reduse. 

CAS Olt Trimestrial Realizat 
Trim. III 
100% 

Consumul de medicamente 
pentru pensionarii cu venituri 
reduse în trimestrul II este de 
135.099,52 lei  
Consumul de medicamente 
pentru pensionarii cu venituri 
reduse în trimestrul III este de 
1.166.143,77 lei 

2. Derularea de programe naţionale de sănătate 
pentru  depistarea şi tratamentul unor boli 
netransmisibile cu impact major asupra stării de 
sănătate 
 
 
 
 

2.1 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 Realizat 
Trim. III 
100% 

Au fost testate 594 persoane 
pentru depistarea fenicetonuriei 
la copil 

 
2.2 Sprijinirea în cadrul PN de sănătate „screeningul de cancer 
de col uterin” a medicilor în acţiunile de consiliere, informare şi 
ulterior recoltare de produse biologice la femei, pentru 
depistarea cancerului de col uterin 

DSP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 
100% 

Au fost efectuate 90 teste iar 
cheltuielile respective acestor 
teste au fost în valoare de 6290 
lei. 

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

DSP Olt Permanent 
 

Realizat 
Trim. II 

 

- a fost depus 1 dosar al unei 
paciente a carei problemă 
medicală poate fi rezolvată în 
ţară, motiv pentru care dosarul 
de trimitere în strainatate a fost 
respins. 



 33 

Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

În trimestrul III – staţionar. 
3. Asigurarea accesului copiilor, pensionarilor şi a 

persoanelor cu risc la vaccinare gratuită şi 
extinderea programului de imunizări prin 
introducerea de noi vaccinuri 

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

DSP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 
100% 

In trim. III  au fost distribuite 
către cabinetele de medicina de 
familie urmatoarele doze de 
vaccin; 
BCG = 1080                                
Hep B ped. = 714                         
Hexacima = 2320                         
ROR = 2792                                
dT Imovax = 1460   
Tetavax =106                              
VPI=40 
Hep.B ad. =7    
Total = 8519 doze           

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

DSP Olt Trimestrial Realizat 
100% 

Compartimentul de 
epidemiologie boli transmisibile 
a verificat ,prin, raportarile 
primite , serviciile de vaccinare 
efectuate de 222 medici de 
familie. 

MUNCĂ 
gcuparea 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 pentru anul 2015, sunt prevăzuţi a fi încadraţi : 

• 3.000 tineri cu vârste între 15 şi 25 ani : 
• 500 persoane peste 50 ani; 
• 4.000 femei; 
• 3.500 lucrători necalificaţi; 
• 5 persoane cu handicap; 
• 60 cetăţeni de etnie romă. 

Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Olt 

Permanent În derulare Total persoane incadrate in 
trimestrul III 2015 - 1909, din 
care : 
- tineri cu varste intre 15 si 25 
de ani -403; 
-lucratori cu varsta intre 50 si 64 
de ani - 336; 
-femei- 737; 
-lucratori necalificati -291; 
- persoane cu handicap -1; 
- minoritati etnice, inclusiv 
minoritatea romă – 21 persoane 
de etnie roma. 

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

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

AJOFM Olt 
 

La data 
solicitată 

Nu a fost 
cazul 

  

Activitatea se realizează la 
solicitare. În trim. III 2015 nu au 
fost solicitări 

3. Creşterea calificării şi implicit, a productivităţii 
muncii prin promovarea programelor 

3.1. Programe de formare pentru proprii angajaţi, solicitate de 
angajatori şi derulate prin furnizorii de formare profesională 

AJOFM Olt Funcţie de 
solicitările 

Nu a fost 
cazul 

Activitatea se realizează la 
solicitarea angajatorilor. În trim. 
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de formare profesională a salariaţilor, adaptate 
la oportunităţile de dezvoltare 
economică 

autorizaţi angajatorlor  III 2015 nu au fost solicitări din 
partea angajatorilor. 

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

AJOFM Olt Funcţie de 
solicitările 

angajatorlor 

Nu a fost 
cazul 

 

Activitatea se realizează la 
solicitarea angajatorilor. În trim. 
III 2015 nu au fost solicitări din 
partea angajatorilor. 

4. Reducerea fenomenului muncii la negru  4.1. Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de 
muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a 
acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor 

ITM Olt Permanent Realizat  
 

În trim. III  
Nr.controale = 338 
Nr. persoane fără forme legale 
= 45 
Valoare amenzi = 380000 lei 

5. 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 

5.1. 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 Realizat  
Trim. III 

În trim. III au fost incadraţi 7 
absolventi. 

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

AJOFM Olt Permanent Realizat  
Trim. III 

Au fost acordate prime pentru 5 
absolvenţi. 

 
5.3. 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 Realizat  
100% 

De la începutul anului au fost 
organizate 4 acţiuni de 
informare privind integrarea 
socio-profesională a 
persoanelor cu handicap 
instituţionalizate. 

5.4 Informarea şi consilierea persoanelor cu handicap din 
evidenţa DGASPC Olt, a potenţialilor angajatori cu privire la 
dreptul la muncă al persoanei cu handicap şi susţinerea de 
care pot beneficia pentru angajarea de persoane cu handicap 
precum şi colaborarea cu organizaţii neguvernamentale, 
AJOFM şi agenţi economici, în vederea sprijinirii integrării 
profesionale a persoanelor cu handicap. 

DGASPC Olt 
AJOFM Olt 

Permanent Realizat  
90% 

De la începutul anului au 
beneficiat de consiliere privind 
integrarea socio-profesională 34 
persoane cu handicap 
instituţionalizate şi au fost 
efectuate 12 acţiuni de 
informare a agenţilor economici 
cu privire la dreptul la muncă al 
persoanei cu handicap. De 
asemenea, sunt în derulare 2 
parteneriate în domeniul 
sprijinirii integrării socio-
profesionale a persoanelor cu 
handicap, un parteneriat cu 
AJOFM Olt şi un parteneriat cu 
S.C. VOMARIS IMPEX SRL. 
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5.5. Implementarea standardelor pentru formarea deprinderilor 
de viaţă independentă în serviciile rezidenţiale de la nivelul 
DGASPC Olt 
 

DGASPC Olt Permanent Realizat  
100% 

Toate serviciile de tip rezidenţial 
au acreditare şi licenţă de 
funcţionare. În funcţie de vârsta, 
gradul de maturitate şi tipul de 
dizabilitate al beneficiarilor 
coordonatorii serviciilor de tip 
rezidenţial asigură 
implementarea standardelor 
pentru formarea deprinderilor 
de viaţă independentă. 

5.6. 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 Realizat  
100% 

- de la începutul anului au fost 
organizate 5 acţiuni de 
informare şi consiliere a tinerilor 
din CTF Sf. Andrei Slatina si 
CTF Sf. Valentin Slatina. 

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

DGASPC Olt 
AJOFM Olt 

Permanent Realizat  
100% 

De la începutul anului 2015 au 
fost sprijiniţi 36 tineri în vederea 
integrării socio-profesionale a 
acestora şi au fost angajaţi 5 
tineri.  

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

DGASPC Olt Permanent Realizat  
30% 

 1 tânăr a beneficiat de sprijin în 
cadrul Centrului Paşi spre 
Viitor.  

5.9. 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 Realizat  
100% 

În prezent 8 tineri sunt sprijiniţi 
de compartimentul prevenire 
marginalizare socială pentru 
obţinerea unei locuinţe. 

6 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 
nonguvernamentale, pentru a identifica nevoile 
acestora 

6.1. Prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă al AJOFM 
Olt pentru anul 2015, sunt prevăzute a fi cuprinse în mediere 
150 persoane de etnie romă, din care 55 încadrate 

AJOFM Olt Permanent În derulare În trimestrul III 2015 - Persoane 
de etnie roma mediate: 27, din 
care 20 incadrate; 

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

AJOFM Olt Permanent În derulare În trimestrul III 2015 - ervicii de 
informare si consiliere 
profesionala acordate pentru 64 
persoane de etnie roma, din 
care 1 incadrate; 

6.3. Prin Programul de formare profesională al AJOFM Olt 
pentru anul 2015, sunt prevăzute a fi cuprinse la cursuri de 
calificare, recalificare, perfecţionare 11 persoane de etnie 
romă, din care 7 femei 

AJOFM Olt Permanent Nu a fost 
cazul 

Activitatea se realizează la 
solicitare. În trimestrul III 2015 
nu au fost solicitări din partea 
persoanelor de etnie romă. 

6.4. Prin Programul special de ocupare a forţei de muncă 
pentru comunităţi cu un număr mare de etnici romi, din 

AJOFM Olt Permanent În derulare În trimestrul III -Prin Programul 
special de ocupare a fortei de 
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localităţile Potcoava şi Piatra Olt - 30 persoane vor fi încadrate munca pentru comunitati cu 
numar mare de etnici romi, din 
localitatile Potcoava si Piatra 
Olt, au fost incadrate 7 
persoane 

6.5. Burse ale locurilor de muncă AJOFM Olt Permanent Realizat 
  

Activitatea a fost realizată în 
data de 24 aprilie 2015 ; 
În data de 25 septembrie 2015 
a fost organizată bursa locurilor 
de muncă pentru absolvenţii 
promoţiei 2015, acţiune la care 
au participat 57 agenţi 
economici, cu 521 locuri de 
muncă vacante. Rezultatele 
bursei vor fi evaluate la o lună 
de la desfăşurare. 

6.6. 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 Realizat  
Trim. III 

Au fost organizate campanii de 
informare si consiliere in 
vederea popularizarii şi in 
randul comunitatilor de romi a 
drepturilor si obligatiilor 
prevazute in sistemul de 
asigurari de somaj, a masurilor 
active de stimulare a ocuparii 
acestora in 15 localitati localitati 
cu pondere persoane de etnie. 

 Pensii 
1. Asigurarea unui serviciu public stabil, 

profesionist, transparent, eficient si impartial in 
interesul cetatenilor 

1.1 Imbunatatirea performanţelor activităţii casei teritoriale de 
pensii 
 

Casa Nationala de 
Pensii Publice 

Casa Judeţeană de 
Pensii Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Eficientizarea activitatii de 
solutionare a cererilor de 
inscriere la pensie si a celor  de 
modificari drepturi de pensie se 
realizeaza prin reducerea 
timpului mediu de solutionare a 
cererilor precum si a numarului 
de cereri solutionate peste 
termenul legal.  
In trim.III 2015 s-au inregistrat:  
- 1.330 cereri cazuri noi si 1044 
cereri modificari drepturi de 
pensie.  
In aceeasi perioada s-au 
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solutionat: 
- 1126 cereri cazuri noi aferente 
lunilor iunie, iulie şi august 
2015; 
-      626  cereri modificari 
drepturi de pensie; 
-  590 cereri modificari drepturi 
de pensie din oficiu (treceri la 
LV, schimbari de grad, 
depensionari, modificari numar 
urmas, reluarii la plata a  
pensiilor de invaliditate 
suspendate  prelungiri drepturi  
urmas, OUG 68/2015,etc) 
 Eficientizarea activităţii de plată 
a pensiilor si a altor drepturi de 
asigurari sociale 
In trim III 2015 s-au comunicat 
la plata : 
-  1.064 cazuri noi 
-  1.842 modificari drepturi de 
pensie 
-     296  reordonantari la plata 
- 1.252 ajutoare de deces 
- 1.445 deschideri de conturi 
bancare 
- 1.086 suspendari drepturi de 
pensie 
-   40 transferati 

1.2 Creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor sistemului 
public de pensii 

CNP  
CJP Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Realizarea de catre CNPP a 
unui Portal care poate fi 
accesat de catre fiecare 
contribuabil dupa ce si-a creat 
un cont de utilizator  si a primit 
acceptul operatorului. Astfel, 
asiguratii isi pot verifica stagiul 
de cotizare realizat dupa data 
de 01.04.2001 si pot depune 
orice tip de cerere.  
In trim.III 2015 a fost depusa o  
cerere. 
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1.3 Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii şi 
cu reprezentanţii mass-media, pentru asigurarea unei imagini 
obiective a activităţii instituţiei 

CJP Olt  Permanent Realizat 
Trim. III 

Postarea pe pagina de internet 
a institutiei : 
-formulare de acordare a 
drepturilor prevazute de Legea 
263/2010; 
-program de lucru cu publicul, 
program audiente, 
-documente necesare pentru 
inscrierea la pensie ,ajutor de 
deces,  
-cote de contributii asigurari 
sociale valabile in anul 2015 
-cuantum ajutor de deces 
valabil in anul 2015 
-cuantumul castigului salarial 
mediu brut valabil in anul 2015. 
-alocari bilete de tratament pe 
serii 
-bilete de tratament disponibile 
Elaborarea de comunicate si 
informari de presa referitoare la 
fiecare serie de bilete de 
tratament 
Inchirierea unui sistem 
electronic de eliberarea a 
bonurilor de ordine pentru 
persoanele ce se prezinta  la 
ghiseele institutiei, care a avut 
ca rezultat fluidizarea si 
eficientizarea activitatii. 

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

CJP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost actualizate si 
diseminate informatii referitoare 
la legislatia europeana in 
domeniul coordonarii sistemelor 
de securitate sociala si 
acordurilor bilaterale de 
securitate sociala prin: 
-publicarea in media locala a 5 
articole de presa  
-afisarea pe site-ul CJP si la 
avizier a formularelor si 
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conditiilor pentru obtinerea unei 
pensii comunitare; 

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

CJP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

In trim.III 2015 s-au inregistrat : 
- 19 cereri de acordare 
compensatii pentru atingerea 
integritatii , din acestea s-a 
achitat la un numar de 15  
persoane suma de 241.086 lei; 
-12 cereri de solicitare diferente 
indemnizatii suportate de 
angajatori din care la un numar 
de 6 angajatori s-a platit suma 
de 14.240 lei; 
- au fost avizate 54 concedii 
medicale in caz de accident;  
- 22 referate de avizare a 
deconturilor pentru servicii 
medicale din care s-au achitat  
facturi pentru 29 cazuri in suma 
de 50.434 lei; 
- 2 cazuri despagubiri de deces 
in suma de 19.280 lei. 
S-au intocmit 19 tablouri de 
prevenire in urma consilierii 
angajatorilor 
In aceasta perioada a fost 
consiliat in domeniul prevenirii 
accidentelor de munca 3 IMM si 
a fost organizata o sesiune de 
informare la care a fost invitat 
un grup tinta de angajatori. 

1.6 Eficientizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare 
a capacităţii de muncă 

CJP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Aplicarea cu rigurozitate a 
criteriilor medicale pentru 
stabilirea gradului de invaliditate 
In trim.III 2015 s-au avizat 
favorabil un numar de 354 
cazuri noi si s-au avizat 
nefavorabil un numar de 41 
cazuri . Toate cazurile avizate 
favorabil au avizul Institutului 
National de Expertiza si 
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Recuperare a Capacitatii de 
Munca 

2. Simplificare operaţională 

2.1 Eficientizarea activităţii sistemului public de pensii prin 
îmbunatăţirea comunicarii cu beneficiarii acestui sistem, 
reducerea costurilor aferente furnizarii serviciilor publice 

Casa Judeţeană de 
Pensii Olt 

Permanent Realizat 
Trim. II 

In trim.II 2015 a fost dat în 
exploatare modulul de 
registratură din cadrul 
programului DOMINO. 
In trim.III 2015 s-a lucrat in 
paralel in  programul informatic 
vechi cat si  modulul de 
registratura din cadrul 
programului informatic 
DOMINO 

2.2 Reducerea numărului de contestaţii a deciziilor de pensie 
sau a modificării drepturilor de pensie 

Casa Judeţeană de 
Pensii Olt 

Permanent Nerealizat 
Trim. III 

In trimestrul III 2015 s-au depus 
un numar de 38 contestatii la 
deciziile de acordare si 
modificare drepturi de pensie. 
Numarul acestora este de  in 
crestere fata de trim III 2014, 
cand s-au inregistrat 31 
contestatii, datorita faptului ca 
petentii solicita includerea in 
calculul pensiilor a unor drepturi 
ce nu sunt prevazute in legea 
pensiilor 

3. Implementarea şi îmbunatăţirea cadrului legal 3.1 Clarificarea unitară a unor aspecte apărute în procesul de 
soluţionare a problematicii specifice, la nivelul CNPP şi CTP  

Casa Judeţeană de 
Pensii Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

In trimestrul III 2015 CNPP a 
elaborate si transmise Casei 
Judetene de Pensii Olt un 
numar de 17 avize si puncte de 
vedere referitoare la 
problematica specifica pensiilor 
publice 

3.2 Implementarea în domeniul propriu de competenţă, a 
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de 
securitate socială nr.883/2204, 987/2009, 1408/1971, 
574/1972 şi a acordurilor bilaterale de securitate socială la 
nivelul casei teritoriale de pensie 

Casa Judeţeană de 
Pensii Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

In trim. III 2015 s-au inregistrat 
46 cereri de inscriere la pensie 
comunitara: 
- 21 cereri de inscriere la pensie 
de batranete -(E202) 
- 17 cereri de inscriere la pensie 
de invaliditate-( E204) 
- 8  cereri de inscriere la  pensie 
de urmas-(E203) 
In aceeasi perioada s-au 
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solutionat : 
- 7 cereri de inscriere la pensie 
de batranete; 
-2 cererI de inscriere la pensie 
de urmas; 
-  4 cererI de de inscriere la 
pensie de invaliditate-( E204) 
De asemenea, s-au inregistrat 
18 cereri pentru eliberarea  
formularelor E205 ,,atestat 
privind cariera de asigurat din 
Romania, care au fost 
solutionateun numar de 16 
cereri. 
- 586 formulare privind 
,,Notificarea calitatii  de 
neasigurat in sistemul de 
asigurare sociala din Romania’’ 
pentru asiguratii cu activitate in 
statele membre U.E. 

4. Prevenirea riscurilor şi cauzelor  de 
vulnerabilitate ale sistemului de stabilire şi plată 
a pensiilor 

4.1 Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, 
posibilitatea existentei în plată, în paralel, a mai multor dosare 
de pensii, identificarea plăţilor necuvenite de pensii anticipate, 
anticipate parţial, de invaliditate sau urmaş, plaţi nelegale de 
asigurări sociale sau introducerea eronată a CNP) 

Casa Judeţeană de 
Pensii Olt 

Permanent Realizat 
Trim. III 

- prin suprapunerea bazelor de 
date privind pensionarii de 
invaliditate gradul I si II, 
anticipat si anticipat partial cu 
bazele de date privind asiguratii 
ce se regasesc in declaratiile 
nominale au fost stabilite un 
numar de 13 cazuri de 
incompatibilitate. S-a stabilit un 
debit in cuantum de 46.085 lei 
din care s-a recuperat in 
aceasta perioada suma de 
6.825 lei. 
De asemenea, urmare 
suprapunerii unei baze de date 
transmise de ANAF referitoare 
la persoane care au declarat 
venituri din activitati 
independente si actiuni conexe 
realizate in anul 2013 peste 
nivelul a 4 salarii medii brute pe 
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economie si care in acelasi timp 
sunt beneficiari de pensie de 
invaliditate au fost stabilite un 
numar de 15 cazuri de 
incompatibilitate. S-a stabilit un 
debit in cuantum de 110.510 lei 
din care s-a recuperat suma de 
26.872 lei. 
 

4.2 Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control 
managerial, la nivelul casei teritoriale de pensie 

Casa Judeţeană de 
Pensii Olt 

Permanent Realizat 
 

 

.5 Gestionarea eficientă a resurselor alocate 5.1 Asigurarea de dotări specifice, astfel încât activitatea 
instituţională să poată funcţiona la nivelul actual şi în 
perspectivă. 

CJP Olt Permanent Realizat 
 

În trim.II. 2015 a fost 
achiziţionat mobilier constând în 
scaune şi birouri; 
In trim.III 2015 au fost 
achizitionate: 
-5 imprimante; 
-5 calculatoare; 
-1 scaner. 
Investitia a fost in suma de 63 
mii lei.  
 

5.2 Optimizarea cheltuielilor CJP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

In trim III.2015 s-au inregistrat 
debite pensii platite din bugetul 
asigurarilor sociale de stat si din 
bugetul de stat in suma de 
36.655 lei, din aceasta s-a 
recuperat suma  23.804 lei 
Pentru debitele nerecuperate s-
au demarat procedurile de 
executare silita 
 

5.3 Atragerea în sistem de noi asiguraţi pe baza contractelor 
de asigurare sociala 

CJP Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

-In trim.III 2015 s-au asigurat in 
sistemul public un numar de 
133 persoane ce au incheiat 
contracte de asigurare sociala. 
Numarul contractelor incheiate 
in aceasta perioada este la un 
nivel apropiat fata de aceeasi 
perioada  a anului trecut cand 
au fost incheiate un numar de 
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136 contracte. 
-Au fost mediatizate in presa 
locala beneficiile asigurarii 
facultative in sistemul public. 

Asistenţă Socială 
1 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 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  
 

1.1. Acordarea ajutoarelor de încalzirea locuinţei pentru lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri, energie termică, gaze şi energie 
electrică în sezonul rece conform OUG 70/2011 şi Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea 
OUG nr. 70/2011 

Agenţia Judeţeană 
pentru Plăti şi 

Inspecţie Socială 
Olt  

 

Anul 2015 Realizat 
Trim. III 

Număr  mediu beneficiari 
încălzire cu  gaze naturale -904 
Sume plătite în trimestrul III  
14.373 lei 
Număr  mediu beneficiari 
încălzire cu  enargie electrica 
190 
Sume plătite în trimestrul III 
10.597  lei 

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

AJPIS Olt Anul 2015 Realizat 
Trim. III 

Număr  mediu beneficiari 
alocaţii de susţinere  8.495. 
Sume plătite în trimestrul III 
3.617.633  lei 

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

AJPIS Olt Anul 2015 Realizat 
Trim. III 

Număr  mediu beneficiari 
ajutoare sociale  8.219 
Sume plătite în trimestrul  III 
 5.455.517 lei 

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

AJPIS Olt Anul 2015 Realizat 
Trim. III 

Număr  mediu beneficiari  
indemnizaţie 1.887 
Sume plătite în trimestrul III 
4.462.177 lei  
Număr  mediu beneficiari  
stimulent  609 
Sume plătite în trimestrul III 
960.026  lei 

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

AJPIS Olt Anul 2015 Realizat 
Trim. III 

Au fost intocmite rapoartele 
statistice privind acordarea 
venitului minim garantat pentru 
lunile: iunie, iulie, august  2015. 

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

AJPIS Olt Anul 2015 Realizat 
Trim. III 

Număr  mediu beneficiari   273 
Sume plătite în trimestrul  III 
 327.380  lei 

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

AJPIS Olt Anul 2015 Realizat 
Trim. III 

Număr  mediu beneficiari   167 
Sume plătite în trimestrul  III 
 169.712  lei 
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1.8. 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 Realizat 
Trim. III 

- 18 dosare noi 
- 8 dosare încetate 
-1321 dosare în evidenţă la 
sfârşit de trimestru  
- sume plătite: 69946,49 lei 

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

Primării DGASPC 
Olt 

 

Permanent 
 

Realizat 
90% 

- numărul de asistenţi 
personali este de 859 din care 
833 asistenţi personali au 
beneficiat de-a lungul timpului 
de cel puţin o sesiune de 
instruire, iar 283 asistenţi 
personali au beneficiat de 
instruire autorizată.   

- transmiterea către toate 
primăriile a circularei cu privire 
la prevederile HGR 
691/18.09.2015 referitor la 
monitorizarea copiilor cu părinţi 
în străinătate. 

 Parteneriat cu Fundaţia KIDS 
ALIVE în vederea colaborării şi 
a sprijinului reciproc în 
domeniul serviciilor sociale 
pentru copii. 

- Parteneriat cu Organizaţia 
Trebuie – filiala Olt în vederea 
promovării serviciilor acordate 
copiilor şi tinerilor cu nevoi 
speciale. 

- Parteneriat cu Asociaţia Close 
to you în vederea încurajării 
activităţilor de voluntariat în 
serviciile pentru copii. 

- Parteneriat cu Fundaţia 
William Tyrrell în vederea 
facilitării integrării sociale a 
beneficiarilor prin încurajarea 
activităţilor de voluntariat; 
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Parteneriat cu Fundaţia Hope 
and Homes for Children 
Romania, în vederea sprijinirii 
copiilor aflaţi în situaţii de risc 
prin acordarea unui ajutor 
material. 

1.10 Realizarea de acţiuni de mediatizare/popularizare, 
campanii de informare, distribuire de materiale 
publicitare/informative privind persoanele cu dizabilităţi şi 
personale vârstnice, inclusiv acţiuni pentru promovarea 
egalităţii de şanse şi combaterea discriminării. 

DGASPC Olt, 
instituţii şi 
organizaţii 
partenere 

Semestrial Realizat 
60% 

De la începutul anului imaginea 
beneficiarilor a fost promovată 
prin 18 articole în presa scrisă şi 
8 reportaje la televiziunea locală 
(Olt TV). 

1.11 Încheierea/ reînnoirea de parteneriate cu autorităţi publice 
locale, instituţii publice (DSP), organizaţii neguvernamentale 
privind problematica persoanelor vârstnice a copiilor şi tinerilor. 

DGASPC Olt 
Instituţii şi 
organizaţii 

Periodic, în 
funcţie de 

valabilitatea 
contractelor 

Realizat 
 

Situaţia parteneriatelor se 
prezintă astfel: 
- Parteneriat cu Primăria 
Şopârliţa încheiat la nivelul CIA 
Şopârliţa; 
- Parteneriat cu Primăria 
Oraşului Corabia încheiat la 
nivelul CSPA Corabia; 
- Parteneriat cu Primăria 
Cezieni încheiat la nivelul 
CRRPH Cezieni; 
- Parteneriat cu Primăria 
Municipiului Caracal încheiat la 
nivelul CRRPH Caracal 
- Parteneriat cu Primăria 
Băbiciu încheiat la nivelul CPV 
Băbiciu; 
- Parteneriate cu Primăria 
Fălcoiu, cu Primăria Osica de 
Sus, cu Primăria Brâncoveni şi 
cu Primăria Caracal încheiate la 
nivelul CPV Fălcoiu; 
- Parteneriat cu Primăria 
Drăgăneşti Olt încheiat la 
nivelul CITO Drăgăneşti.   

1.12 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 

DGASPC Olt 

 

Semestrial 

 

Realizat 
 

În cursul trim. I:  
- au fost distribuite materiale 
publicitare despre drepturile 
copilului şi despre prevenirea şi 
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familie, promovarea egalităţii de şanse şi combaterea 
discriminării (inclusiv acţiuni pentru promovarea copiilor romi şi 
a copiilor cu dizabilităţi), inclusiv prin colaborarea cu  instituţii 
publice cu responsabilităţi în domeniu (şcoli, spitale, medici de 
familie). 

combaterea violenţei în familie 
la 5 primării şi 3 şcoli.  
- s-au încheiat protocoale de 
colaborare cu Spitalul Corabia 
şi cu Spitalul Balş, conform 
prevederilor HG 1103/2014 
pentru prevenirea şi intervenţia 
în cazurile de copii aflaţi în 
situaţii de risc de părăsire sau 
părăsiţi în unităţile sanitare.   

În cursul trim. II  
- în data de 18.06.2015 au 

fost distribuite  materiale 
informative  în cadrul campaniei 
regionale „Nu crede în vise 
false! Spune NU traficanţilor!” în 
colaborare cu IJJ Olt şi ANTITP 
Craiova.  

- s-a încheiat protocol de 
colaborare cu Spitalul 
Municipiului Caracal, conform 
prevederilor HG 1103/2014 
pentru prevenirea şi intervenţia 
în cazurile de copii aflaţi în 
situaţii de risc de părăsire sau 
părăsiţi în unităţile sanitare.   

În cursul trim. III  
- în data de 25.09.2015, în 

cadrul campaniei regionale „Nu 
crede în vise false, spune NU 
traficanţilor” au fost distribuite 
materiale informative în 
colaborare cu IJJ Olt şi ANTITP 
Craiova. De asemenea, cu 
această ocazie au fost 
distribuite şi materiale 
informative despre drepturile 
copilului, despre Telefonul de 
Urgenţă, şi despre combaterea 
violenţei în familie.  

- a fost încheiat un protocol 
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de colaborare cu SPCLEP 
Slatina în vederea punerii în 
legalitate a copiilor fără CN sau 
fără CI. 

1.13 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 

 

Realizat 
 

- Programul Şcoala Părinţilor a 
fost realizat prin: 3 sesiuni – în 
cadrul Complexului Servicii 
Amicii;3 sesiuni în cadrul 
Complexului Servicii Slatina; 1 
sesiune în cadrul CRCD 
Slatina; 1 sesiune în cadrul 
CRCD Caracal; 3 sesiuni în 
cadrul Centrului maternal 
Adelina; 2 sesiuni - în cadrul 
Complexului Servicii Sf. Elena 
Corabia. 

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

DGASPC Olt 
Primării 

Trimestrial Realizat 
 

- conform ultimelor date de care 
dispune DGASPC OLT la data 
raportării în judeţul Olt sunt 466 
copii cu părinţi plecaţi la muncă 
în străinătate, respectiv: 127 
copii cu ambii părinţi plecaţi, 
266 copii cu un singur părinte 
plecat şi 94 copii cu părinte 
unic, plecat la muncă în 
străinătate. 

1.15 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 
 
 
 
 

În curs de 
realizare 

- în cursul trim. III a fost 
transmisă fişa de evaluare a 
nevoilor sociale locale 
împreună cu recomandările 
pentru fiecare primărie referitor 
la înfiinţarea de servicii 
alternative la nivel local pe baza  
rezultatelor evaluării periodice 
anterioare 

2. Creşterea capacitaţii de detectare a riscurilor 
de eroare, frauda, corupţie asupra bugetului 
alocat prestaţiilor sociale prin mărirea 
sancţiunilor, întărirea cadrului legal al 
inspectorului social, creşterea interoperativitatii 

2.1 Control privind stabilirea şi acordarea principalelor beneficii 
de asistenţă socială (ajutor social, alocaţii pentru susţinerea 
familiei, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului şi a 
stimulentului de inserţie, alocaţia de stat pentru copii şi  ajutorul 
pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, alocaţia de 

Agenţia Judeţeană 
pentru Plăti şi 

Inspecţie Socială 
Olt  

 

Anul 2015 Realizat 
Trim. III 

S-a  derulat ”Campania privind 
realizarea activitatii de control a 
celor 4  beneficii de asistenta 
sociala: VMG, ASF, alocatii de 
stat pentru copii si ajutor de 
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pentru controlul încrucişat din birou, având 
costuri administrative reduse 

plasament) incalzire” fiind prelucrate  
dresele primite de la 
aproximativ 1000 de angajatori 
si situatiile de la  cele 112 
parimarii,  fiind verificate 
veniturile realizate de 
beneficiariii de ajutor social, 
alocatia pentru sustinera 
familiei, ajutoare de incalzire  la 
care exista suspiciuni privind 
veniturile lunare realizate de 
acestia cat si detinerea de 
autoturisme si autovehicule . 

3. Îmbunatăţirea calităţii vieţii prin creşterea 
calităţii serviciilor oferite familiei, cum ar fi 
dezvoltarea serviciilor educaţionale şi de 
supraveghere din învăţământul 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, 
simultan cu stimularea angajatorilor pentru 
dezvoltarea acestor servicii folosite de proprii 
salariaţi 

 

3.1. Întreprinderea de misiuni pentru verificarea în teren a 
respectării standardelor minime de calitate în vederea 
acreditării serviciilor sociale. 

AJPIS Olt  
 

Anul 2015 Realizat 
 

Acţiune realizată în trimestrul II. 
Au fost  intreprinse 14 misiuni 
de control in cadrul campaniei  
tematice  „Controlul centrelor 
rezindentiale publice si private ( 
copii, adulti si persoane 
varstnice)”la centre din cadrul 
DGASPC Olt si Centrele de 
Asistenta Medico- Sociale din 
Caracal si Corabia. 

3.2  Control privind stabilirea şi acordarea beneficiilor de 
asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi 
speciale şi a drepturilor băneşti pentru asistenţii personali. 

AJPIS Olt  
 

Sem. II  2015 Nerealizat 
Trim. III 

Se va desfasura in semestrul II 
conform Planului de control 
transmis de ANPIS. 

3.3 Verificarea modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 
448/2006 cu privire la admiterea în centrele de recuperare şi 
reabilitare a persoanelor adulte cu handicap (CRRPH). 

AJPIS Olt  
 

Trim. II  2015 Realizat 
 

In cadrul campaniilor „Controlul 
centrelor rezindentiale publice 
si private (copii, adulti si 
persoane varstnice)” si control 
la serviciile sociale dezvoltate 
prin Programul Operational 
Regional – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice au fost  
vrrificate aspectele cu privire la 
admiterea in CRRPH Caracal si 
Cezieni. 
In luna august a fost demarata 
„Campania privind verificarea 
modului de aplicare a 
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prevederilor Legii 448/2006 cu 
privire la admiterea in centrele 
de recuperare si reabilitare a 
persoanelor adulte cu 
handicap//CRRPH. 
A fost incheiat procesul verbal 
de control si Raportul tematic 
judetean, fiind aplicate 2 
masuri. 

3.4 Controlul serviciilor sociale dezvoltate prin Programul 
Operaţional Regional –M. D. R.A. P. 

AJPIS Olt  
 

Anul  2015 Realizat 
 

S-au desfasurat 5 misiuni de 
control la serviciile sociale 
dezvoltate prin Programul 
Operational Regional – 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice, la 
Centrul de Ingrijire si Asistenta 
Slatina, Centrul de Ingrijire si 
Asistenta Soparlita si Centrul de 
de Recuperare si Reabilitare a 
Persoanelor cu Handicap 
Cezieni, Centrul de Ingrijire si 
Terapie Ocupationala 
Draganesti - Olt, din cadrul 
DGASPC Olt si Centrul Social 
Multifunctional pentru Copii 
Dezavantajati Gradinari. 
În trim. III s-au desfasurat  
misiuni de control la serviciile 
sociale dezvoltate prin 
Programul Operational 
Regional – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice la Centrul 
de Ingrijire si Asistenta Slatina, 
CRRPH  Cezieni din cadrul 
DGASPC Olt. 

3.5 Verificarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la mediul 
fizic, informaţional şi comunicaţional în serviciile medicale de la 
nivelul municipiilor 

AJPIS Olt  
 

Anul 2015 Realizat 
Trim. I 

Se desfasoara pe parcursul 
anului 2015 conform Planului 
de control al Inspectiei Sociale 
transmis de ANPIS 

3.6 Consilierea autorităţilor administraţiei publice locale şi AJPIS Olt  Anul 2015 Realizat In luna mai a avut loc intalnirea 
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judeţene, al persoanelor fizice şi juridice, publice şi private, cu 
atribuţii în domeniul asistenţei sociale 

  cu reprezentantii autoritatilor 
publice locale in vederea 
informarii cu privire la legislatia 
in domeniu.  
Au fost invitati reprezentantii 
celor 112 primarii ale judetului 
Olt. Activitatea s-a desfasurat in 
amfiteatrul Colegiului National 
“Ion Minulescu” din Slatina, la 
acesta participand 129 de 
salariati, reprezentand 91 de 
primarii.  
In luna  iulie a avut loc intalnirea 
cu reprezentantii autoritatilor 
publice locale in vederea 
informarii cu privire la legislatia 
in domeniu.  
Au fost invitati reprezentantii 
celor 112 primarii ale judetului 
Olt. Activitatea s-a desfasurat in 
amfiteatrul Colegiului National 
“Ion Minulescu” din Slatina, la 
acesta participand 94 de 
salariati, reprezentand 69 de 
primarii.  
Au fost puse in discutie 
prevederile OU nr. 25/2015 , 
aspecte referitoare la stabilirea 
si acordarea venitului minim 
garantat pentru beneficiarii care 
erau persoane apte de munca 
si nu se aflau in evidenta 
AJOFM in perioada 2014-2015. 

3.7 Furnizarea de servicii specializate pentru persoane cu 
handicap în  centrele rezidenţiale şi centrele de recuperare  din 
cadrul DGASPC Olt, inclusiv în modulul CIA Slatina şi în CITO 
Drăgăneşti Olt 

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

Realizat 
 

- în trim. I 409 persoane cu 
handicap au beneficiat de 
servicii de tip rezidenţial, dintre 
acestea 10 tineri cu handicap 
fiind beneficiari ai serviciilor de 
tip rezidenţial oferite într-un 
modul de tip familial.  

-  în cursul trim. I 38 
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persoane cu handicap au 
beneficiat de servicii de 
recuperare în cadrul Centrului 
de recuperare Slatina şi a 
Centrului de recuperare 
Corabia.  

- în trim. II 418 persoane cu 
handicap au beneficiat de 
servicii de tip rezidenţial, dintre 
acestea 11 tineri cu handicap 
fiind beneficiari ai serviciilor de 
tip rezidenţial oferite într-un 
modul de tip familial.  

-  în cursul trim. II 38 
persoane cu handicap au 
beneficiat de servicii de 
recuperare în cadrul Centrului 
de recuperare Slatina şi a 
Centrului de recuperare 
Corabia.  

- în trim. III 420 persoane cu 
handicap au beneficiat de 
servicii de tip rezidenţial, dintre 
acestea 10 tineri cu handicap 
fiind beneficiari ai serviciilor de 
tip rezidenţial oferite într-un 
modul de tip familial.  

-  în cursul trim. III 42 
persoane cu handicap au 
beneficiat de servicii de 
recuperare în cadrul Centrului 
de recuperare Slatina şi a 
Centrului de recuperare 
Corabia.  

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

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

Realizat 
 

- La data de 30.09.2015 
numărul persoanelor cu 
handicap beneficiare ale 
serviciilor de evaluare este de 
18.470 din care 1637 copii şi 
16.833 adulţi.   
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3.9 Furnizarea de servicii specializate pentru persoanele 
vârstnice în centrele rezidenţiale şi în serviciile alternative din 
cadrul DGASPC. 

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 
 

Realizat 
 

în cursul trim. I au beneficiat de 
servicii de tip rezidenţial 113 
persoane vârstnice, iar de 
servicii alternative au beneficiat 
119 persoane vârstnice.  
în cursul trim. II au beneficiat de 
servicii de tip rezidenţial 112 
persoane vârstnice, iar de 
servicii alternative au beneficiat 
121 persoane vârstnice. 
- în cursul trim. III au beneficiat 
de servicii de tip rezidenţial 111 
persoane vârstnice, iar de 
servicii alternative au beneficiat 
119 persoane vârstnice. 

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

DGASPC Olt 
 

Anual Realizat 
 

- 78 persoane (salariaţi 
încadraţi în unităţile de tip 
rezidenţial pentru adulţi) au 
participat la cursuri de formare 
iniţială. 

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

APL 
 

2015 Realizat 
Trim. III 

Trim. III- În municipiul Slatina 
au fost  vizate 319 legitimaţii 
transport local şi s-a plătit suma 
de   19.840 lei reprezentând c/v 
transport local. 

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

4.1 Finalizarea şi darea în folosinţă a două centre de zi în 
comunele Bărăşti şi Sârbii Măgura. 

DGASPC Olt 
Primării 

 

Funcţionare 
din 2015 

Realizat 
 

Cele două proiecte au fost 
finalizate la data de 30.09.2015. 
DGASPC Olt a predat cele 
două obiective de investiţii, prin 
protocol de transfer, către cele 
două primării, respectiv 
Primăria Bărăşti şi Primăria 
Sârbii Măgura. 

4.2 Funcţionarea şi mediatizarea Telefonului de urgenţă DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

Realizat 
 

- în cursul trim I au fost 
înregistrate 91 de apeluri în 
cadrul Telefonului de Urgenţă. 
Au fost înregistrate şi 6 apeluri 
privind sesizări de neglijare, 
fiind vizaţi 7 copii. Cazurile nu 
au fost confirmate.  

- De asemene, de la nivel 
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naţional au fost preluate 4 
cazuri : 3 sesizări de neglijare 
(1 soluţionat şi 2 luate în 
evidenţă pentru soluţionare) şi 1 
caz privind fuga de acasă a 
unui copil – sesizare către 
Poliţie.   

- în cursul trim II au fost 
înregistrate 101 apeluri în 
cadrul Telefonului de Urgenţă. 
Au fost înregistrate şi 11 apeluri 
privind sesizări de neglijare, 
fiind vizaţi 15 copii. A fost 
confirmată 1 sesizare care viza 
2 copii pentru care s-a instituit 
măsura de plasament în regim 
de urgenţă.  
- De asemenea, de la nivel 
naţional au fost preluate 2 
sesizări de abuz care nu au fost 
confirmate în urma verificărilor.  

 - în cursul trim III au fost 
înregistrate 139 apeluri în 
cadrul Telefonului de Urgenţă. 
Au fost înregistrate şi 15 apeluri 
privind sesizări de neglijare, 
fiind vizaţi 16 copii. A fost 
confirmată 1 sesizare care viza 
2 copii pentru care s-a instituit 
măsura de plasament în regim 
de urgenţă.  
- De asemenea, de la nivel 
naţional au fost preluate 3 
sesizări privind cazuri de copii 
(1- abuz şi 2 – neglijare) din 
care 2 sesizări au fost 
soluţionate, iar 1 sesizare este 
în curs de soluţionare.  
Totodată a fost primită 1 
sesizare privind o situaţie de 
abuz asupra unei persoane 
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adulte, acest caz fiind 
monitorizat. 

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

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

Realizat 
90% 

în perioada 01.01.2015 - 
30.09.2015 au beneficiat de 
serviciile CPRU 21 copii. 

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  
 

Realizat 
 

- în data de 12.02.2015 a 
avut loc şedinţa de lucru a EIL 
(echipa locală de intervenţie), 
fiind analizate cazurile de 
abuz/neglijare/exploatare a 
copiilor din anul 2014. De 
asemenea, au fost analizate 
modificările legislative, 
respectiv HG 1103/2014 şi HG 
75/2015.  

- în cursul trim. I a fost încheiat 
şi protocolul de colaborare 
„Stop Violenţei” cu IJJ OLT.   
- în data de 18.06.2015 au fost 
distribuite  materiale informative  
în cadrul campaniei regionale 
„Nu crede în vise false! Spune 
NU traficanţilor!” în colaborare 
cu IJJ Olt şi ANTITP Craiova. 
- în data de 27.08.2015 a avut 
loc şedinţa de lucru a EIL 
(echipa locală de intervenţie) 
fiind analizată situaţia copiilor 
victime ale violenţei în familie în 
semestrul I 2015.  De 
asemenea, în data de 
25.09.2015, în cadrul campaniei 
regionale „Nu crede în vise 
false, spune NU traficanţilor” au 
fost distribuite materiale 
informative în colaborare cu IJJ 
Olt şi ANTITP Craiova. 

4.5 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 

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 
 

Realizat 
  

- În cursul trim. III au fost 
întocmite rapoarte de evaluare 
iniţială pentru 53 copii pentru 
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continuarea/ dezvoltarea programelor de sprijin pentru copii în 
situaţii de risc (la nivelul  DGASPC Olt şi altor furnizori 
acreditaţi). 

care au fost primite sesizări (17 
copii a căror securitate este 
periclitată în familie; 1 copil – 
situaţie abuz; 3 copii care 
necesită îngrijire specială; 29 
copii din familii sărace; 1 copil 
lipsit de supraveghere; 1 copil 
care a săvârşit fapte penale; 1 
copil repatriat).  

De asemenea, pentru 4 copii 
(dintr-o familie) a fost realizată 
evaluarea în vederea acordării 
de sprijin material din partea 
Fundaţiei Hope and Homes for 
Children.  
 - În cursul trim. III au beneficiat 
de servicii de prevenire precum 
şi de  protecţie alternativă 
(măsuri de protecţie specială şi 
tutelă) 1414 copii: 
• 232 copii (16,4%) au fost 

beneficiari  ai serviciilor de 
prevenire (centre de zi, centre 
de consiliere, centre de 
recuperare, centre maternale), 
• 881 copii (62,3 %) au 

beneficiat de protecţie speciala 
in servicii de tip familial 
(asistent maternal profesionist, 
plasament la rude /alte 
persoane) sau au avut instituita 
tutela, 
• 301 copii (21,3 %) au 

beneficiat de masuri de 
protecţie speciala in servicii de 
tip rezidenţial (case de tip 
familial publice/private, centru 
de plasament, centrul Paşi spre 
Viitor si centrul de primire in 
regim de urgenta). În cadrul 
CTF private au beneficiat de 



 56 

Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

protecţie 10 copii. 
La data de 30.09.2015 sunt 

monitorizate 36 adopţii 
finalizate şi sunt în derulare alte 
74 adopţii în diferite faze ale 
procedurii: 46 – deschiderea 
procedurii de adopţie, 12 - 
încredinţări adopţie şi 16 - 
încuviinţări adopţie.  
De asemenea au fost eliberate 

32 atestate pentru familii apte 
să adopte.  
Dinamica beneficiarilor: 
- în cadrul serviciilor de 
prevenire, în cursul trim. III, au 
fost: 17 intrări şi 18 ieşiri. 
- în cazul copiilor care au 
beneficiat de măsură de 
plasament la rude/alte 
persoane, la AMP sau au avut 
instituită tutelă, în cursul trim. 
III, au fost:  40 intrări şi 36 ieşiri. 
- În cadrul serviciilor de tip 
rezidenţial, în cursul trim. III, au 
fost: 11 intrări şi 18 ieşiri. 
   În cursul trim. III au fost 
reintegraţi în familie 6 copii. 

4.6 Asigurarea standardelor de calitate în serviciile sociale 
pentru copii ale DGASPC  

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

Realizat  
 

Toate serviciile sunt acreditate 
şi au licenţă de funcţionare 

4.7 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 
 

Realizat 
 

 În cursul trim. I adopţia a fost 
promovată prin 2 sesiuni 
informative pentru asumarea 
rolului de părinte precum şi prin 
distribuirea a 20 pliante.   
 În cursul trim. II adopţia a fost 
promovată prin 2 sesiuni 
informative pentru asumarea 
rolului de părinte precum şi prin 
distribuirea a 15 pliante.  
 În cursul trim. III adopţia a fost 
promovată prin apariţia a 2 
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articole în presa scrisă. 
4.8 Formarea personalului din cadrul serviciilor pentru copii şi 
tineri ale DGASPC Olt. 

DGASPC Olt 
 

Anual Nerealizat 
Trim. III 

Activitatea are termen anual 
În cursul trim. I, II şi III nu au 
fost derulate acţiuni. 

4.9 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 

 
 

Realizat  
 

 În cursul trim I au fost 
organizate acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea 
comportamentelor deviante şi a 
delincvenţei juvenile după cum 
urmează:  

- 2 acţiuni în cadrul 
Complexul Servicii Sf. Elena 
Corabia care au vizat 
problematica violenţei în şcoli 
precum şi problematica 
consumului de alcool şi droguri.  

- 3 acţiuni în cadrul Centrul 
de îngrijire Paşi spre Viitor care 
au vizat prevenirea infracţiunilor 
cu violenţă, prevenirea 
consumului de alcool/ droguri  
şi obligaţiile cetăţeanului. 

- 2 acţiuni în CTF Sf. 
Nicolae Caracal care au avut ca 
temă prevenirea delincvenţei 
juvenile şi urmările violenţei. 

- 3 acţiuni în cadrul CTF Sf. 
Elena Corabia care au constat 
în 3 întâlniri cu reprezentanţii 
Poliţiei Corabia. 

- 3 acţiuni în cadrul CTF Sf. 
Maria Balş care au vizat 
prevenirea consumului de 
tutun/alcool/droguri şi 
informarea asupra 
consecinţelor faptelor de 
delincvenţă juvenilă. 
  În cursul trim. II au fost 
organizate acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea 
comportamentelor deviante şi a 
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delincvenţei juvenile după cum 
urmează:  

- 1 acţiune în cadrul 
Complexului Servicii Amicii 
Slatina 

- 3 acţiuni în cadrul 
Complexul Servicii Sf. Elena 
Corabia .  

- 2 acţiuni în CTF Sf. 
Nicolae Caracal; 

- 1 acţiune în cadrul CTF Sf. 
Elena Corabia. 

- 3 acţiuni în cadrul CTF Sf. 
Maria Balş. 
  În cursul trim. III au fost 
organizate         acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea 
comportamentelor deviante şi a 
delincvenţei juvenile după cum 
urmează:  

- 3 acţiuni în cadrul 
Complexul Servicii Sf. Elena 
Corabia .  

- 1 acţiune în CTF Sf. 
Nicolae Caracal; 

- 3 acţiuni în cadrul CTF Sf. 
Maria Balş. 

4.10 Monitorizarea şi consilierea copiilor care săvârşesc fapte 
penale, dar nu răspund penal. 

DGASPC Olt 
IPJ Olt 

Permanent Realizat  
 

în cursul trim. II au fost 
monitorizaţi şi consiliaţi 38 copii 
care au săvârşit fapte penale.  

- în cursul trim. III au fost 
monitorizaţi şi consiliaţi 34 copii 
care au săvârşit fapte penale. 

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

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

Realizat  
 

- la data de 31.03.2015 erau 
în evidenţă 1850 copii încadraţi 
într-un grad de handicap (1038 
– Grav, 536 – Accentuat şi 276 
– Mediu). De asemenea, în 
cursul trim. I au beneficiat de 
orientare şcolară 13 copii 
- la data de 30.06.2015 erau 
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în evidenţă 1891 copii încadraţi 
într-un grad de handicap (1061 
– Grav, 548 – Accentuat şi 285 
– Mediu). 
- la data de 30.09.2015 sunt 

în evidenţă 1940 copii încadraţi 
într-un grad de handicap (1085 
– Grav, 562 – Accentuat şi 293 
– Mediu). 
 

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

DGASPC Olt 
 

Permanent 
 

Realizat  
 

În cursul trim. I au beneficiat de 
servicii de recuperare 108 copii, 
respectiv 57 copii în CRCD 
Slatina şi 51 copii în CRCD 
Caracal .  

- în cursul trim I echipa 
mobilă a efectuat 8 deplasări în 
localităţile Vâlcele, Izvoarele şi 
Schitu acordând intervenţii 
terapeutice specifice de 
recuperare pentru 8 copii cu 
dizabilităţi (5 gradul Accentuat 
şi 3 gradul Grav).   
În cursul trim. II au beneficiat de 
servicii de recuperare 110 copii, 
respectiv 56 copii în CRCD 
Slatina şi 54 copii în CRCD 
Caracal .  
în cursul trim II echipa mobilă a 
efectuat 4 deplasări în 
localitatea Pîrşcoveni acordând 
intervenţii terapeutice specifice 
de recuperare pentru 9 copii cu 
dizabilităţi . 
 În cursul trim III echipa mobilă 
a efectuat 6 deplasări în 
localitatea Pîrşcoveni acordând 
intervenţii terapeutice specifice 
de recuperare pentru 8 copii cu 
dizabilităţi .  
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4.13 Accesarea de fonduri europene în vederea înfiinţării de 
unităţi de tip rezidenţial de dimensiuni reduse în oraşul Balş în 
vederea închiderii Centrului de plasament “Floare de Colţ” 
Balş. 

DGASPC Olt 
CJ Olt 

2015-
identificare 

fonduri;  
2016-2017 
amenajare; 

2017-
funcţionare 

În curs de 
realizare 

A fost depus un proiect în 
vederea obţinerii de fonduri de 
la Fundaţia Velux (Danemarca) 
pentru dezvoltarea a 2 case de 
tip familial. 

4.14. Amenajare, reabilitare şi modernizare Centrul de 
Asistenţă Medico-Sanitară şi Centrul de îngrijire de zi „Cristina” 
din municipiul Caracal  

Primăria Caracal 
M.M.F.P.S.P.V. 

2015 În curs de 
realizare 

Amenajare, reabilitare şi 
modernizare Centrul de 
Asistenţă Medico-Sanitară- 
realizat 95%; 
Reabilitare şi modernizare 
Centrul de îngrijire de zi 
„Cristina”- 70% 

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, oraş Corabia, str. 1 Mai  

 
Primăria oraşului 

Corabia 
2015 În derulare Finantare asigurata, licitatie 

executata si adjudecata. 
Lucrarile în execuţie 

Protecţia Familiei şi Copilului 
1. Creşterea calităţii vieţii copilului în mediile 

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

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

Agenţia Judeţeană 
pentru Plăti şi 

Inspecţie Socială 
Olt  

 

Anul 2015 Realizat 
 

Număr  mediu beneficiari  
73.742 
Sume plătite în  trimestrul III 
21.211.398  lei 

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

AJPIS Olt  
 

Anul 2015 Realizat 
 

Număr  mediu beneficiari  811 
Sume plătite în  trimestrul III 
1.691.802  lei 

1.3. 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 2015 Realizat 
 

In trimestrul III au fost eliberate 
un număr de 242  formulare 
europene in vederea solicitării 
alocaţiei de stat in state din 
Uniunea Europeană după cum 
urmează: 

- E 411 partea B – 77 
- E 411 parteaA –128 
- E 401 partea A – 22 
- F 002 - 8 
- E 001 –2 
- F 002- 2 
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- F 023 
Au fost suspendate din plata un 
număr de 39 alocaţii de stat. 
Au fost deschise drepturi pentru  
187  beneficiari. 
Au fost eliberate un numar de  
22 adeverinte  comunicare 
informatii privind alocatia de 
stat. 

1.4 Verificarea îndeplinirii atribuţiilor SPAS-urilor de la nivelul 
comunelor în ceea ce priveşte depistarea situaţiilor de risc care 
pot determina separarea copiilor de părinţi şi, pentru cazurile 
identificate, modalitatea de întocmire, implementare şi 
monitorizare a planurilor de servicii 

AJPIS Olt  
 

 Anul 2015 
Trim. III 2015 

Nu a fost 
cazul 

Aceasta misiune de control  

conform metodologiei  

primite de la ANPIS, se 

desfasoara la nivelul 

serviciilor publice de 

asistenta sociala de la nivelul 

localitatilor cu un numar de 

locuitori intre 7.000 si 

10.000. 

La nivelul judetului Olt nu 

exista localitati cu o 

populatie cuprinsa între 

7.000 si 10.000 locuitori, 

motiv pentru care nu s-a 

putut desfasura campania 
1.5. 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 

Realizat 
Trim. II 

Au fost luaţi în evidenţă copii ai 
căror părinţi au plecat în 
străinătate cu contract de 
muncă: 1 familie. 
În trimestrul III nu au fost 
solicitări. 
 

1.6 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 
 

Nu a fost 
cazul 

Nu au fost solicitări în trimestrul 
III 2015. 

2. Realizarea în fiecare judeţ a unui serviciu de tip 
rezidenţial pentru victimele violenţei în familie 

2.1 Constituirea unei evidenţe a victimelor violenţei în familie 
(încheierea unui protocol de colaborare cu instituţiile relevante 
şi raportarea periodică). 

DGASPC Olt 
Instituţii partenere 

 

Permanent  Realizat 
 

A fost încheiat protocolul de 
colaborare „Stop Violenţei” cu 
IJJ Olt. 
- în trim. I au fost 
înregistrate în rândul copiilor 1 
caz de abuz fizic şi 10 cazuri de 



 62 

Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

neglijare.  
- în trim. II au fost înregistrate în 
rândul copiilor 3 cazuri de abuz 
emoţional, 1 caz de abuz fizic şi 
8 cazuri de neglijare. 
- în trim. III au fost 

înregistrate 16 cazuri de 
neglijare în rândul copiilor 
precum şi 1 caz de abuz fizic 
asupra unei mame care a primit 
sprijin într-un centru maternal.  

2.2 Identificarea resurselor necesare pentru înfiinţarea unui 
Centru pentru victimele violenţei în familie 

DGASPC Olt 
 

Trim.III – IV 
2015 

Realizat 
 

- A fost aprobat proiectul 
„Centrul de primire în regim de 
urgenţă pentru victimele 
violenţei în familie din judeţul 
Olt” în cadrul Programului RO20 
„Violenţa domestică şi violenţa 
bazată pe deosebirea de sex”, 
în urma participării DGASPC Olt 
la apelul pentru propuneri de 
proiecte, din data de 
03.02.2014, lansat de către 
Ministerul Justiţiei, în calitate de 
Operator de Program.  
Programul este destinat să 
finanţeze acţiuni referitoare la 
violenţa domestică, aşa cum 
sunt definite acestea în Legea 
217/2003 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie. 
Finanţarea Programului este 
asigurată prin Mecanismul 
Financiar Norvegian       2009 – 
2014 şi prin bugetul de stat.  

Proiectul va fi implementat în 
perioada 01.04.2015 – 
30.04.2016 

Egalitatea de şanse 
1. Includerea principiilor coeziunii sociale şi a 

egalităţii de gen în toate politicile publice şi 
1.1. Organizarea de activităţi (mese rotunde, seminarii) în 
vederea diseminării informaţiei cu teme referitoare la egalitatea 

AJPIS – Comisia 
Judeţeană pentru 

Anul 2015 În curs de 
realizare 

Activitatea are termen anul 
2015. 
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întărirea capacitaţii de monitorizare a aplicării 
acestora 

de şanse, discriminarea la locul de muncă. Egalitate de Şanse Au fost transmise adrese catre 
partenerii sociali, institutii 
publice, ONG-uri in vederea 
desemnarii de membrii, privind 
reactualizarea Comisiei 
Judetene pentru Egalitate de 
Sanse. 

DIALOG SOCIAL 
1. Reluarea la nivelul instituţional a dialogului 

social, prin implicarea patrenerilor sociali 
(sindicate, patronate, ONG-uri) 

1.1 Întâlniri ale Consiliului Consultativ Tripartit constituit la 
nivelul ITM Olt cu reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor pe 
teme privind aducerea de îmbunătăţiri legislativeîn domeniile: 
sindicate, contracte colective de muncă, conflicte de muncă, 
patronate, funcţionari publici, Inspecţia muncii, Codul muncii. 

ITM Olt Trimestrial Realizat 
Trim. I,II, III 

În data de 26.02.2015, la sediul 
ITM Olt s-a desfăşurat o 
întâlnire cu reprezentanţii 
sindicatelor şi patronatelor din 
judeţul Olt pe probleme 
punctuale, respectiv: accidente 
de muncă, boli profesionale şi 
salariul minim pe economie 
În data de 28.05.2015, la sediul 
ITM Olt s-a desfăşurat o 
întâlnire cu reprezentanţii 
sindicatelor şi patronatelor din 
judeţul Olt pe problematica 
muncii la negru 
În data de 27.08.2015,la sediul 
ITM Olt s-a desfăşurat o 
întalnire cu reprezentanţii  
sindicate-lor şi patronatelor din 
judeţul Olt pe problematica 
muncii la negru. 

2. Asigurarea şi păstrarea  legăturilor cu 
componentele societăţii  
pentru a reconsolida legăturile de  
încredere dintre guvernanţi şi guvernaţi.  

2.1 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Comisiei de Dialog 
Social constituită la nivelul judeţului Olt;  
Întâlniri informale cu partenerii sociali 

Instituţia 
Prefectului- Judeţul 

Olt 
Consiliul Judeţean 

Olt 

Lunar şi ori de 
câte ori este 

necesar 

Realizat 
Trim. III 

În trimestrul III 2015 au fost 
organizate 3 şedinţe ale 
Comisiei de Dialog Social. 
Instituţia prefectului – Judeţul 
Olt a organizat în parteneriat cu 
AJOFM Olt şi ISJ Olt două 
întâlniri cu tema „Medierea între 
cererea şi oferta de pe piaţa 
muncii din judeţul Olt”: 
- în data de - 9 iulie 2015 în 
municipiul Slatina;  
- în data de 10 septembrie 
.2015 în oraşul Balş, 
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la care au participat 
reprezentanţi ai patronatelor şi 
sindicatelor din judeţul Olt, 
Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Olt,  
Inspectoratului Şcolar Judeţean  
Olt, Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Olt, 
IMM-urilor şi agenţilor 
economici din judeţul Olt. 
În cadrul întâlnirilor au fost 
purtate discuţii cu privire la: 
oferta de ocupare a forţei de 
muncă şi identificarea viitorilor 
angajaţi de la nivelul judeţului, 
măsuri active de stimulare a 
ocupării atât pentru angajaţi cât 
şi pentru angajatori. 

TINERET ŞI SPORT 
Tineret 

1 Program naţional de tabere tematice pentru 
elevi 

1.1 Organizarea şi desfăşurarea de tabere tematice, recreative 
pentru elevi şi studenţi 

Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi 
Tineret OLT,  

Unităţi de 
învăţământ 

31.12.2015 

Realizat  
Trim. III 

Au fost trimişi în tabere 
tematice şi recreative 70 elevi. 

2.  
 
 

Programe de integrare în societate a copiilor 
care au crescut în căminele de copii, şcoli de 
corecţie sau care sunt expuşi unor riscuri de 
tipul substanţelor care asigură dependenţă 
gravă (alcool, droguri). 

2.1. Conştientizarea şi implicarea elevilor, tinerilor, cadrelor 
didactice în activităţi specifice de prevenire a consumului de 
droguri şi alcool în scopul  întăririi influenţei factorilor de 
protecţie şi al reducerii factorilor de risc. 

DJST OLT 
Organizaţii 

Nonguvernamentale 
de Tineret 
Centrul de 

Prevenire, Evaluare 
şi Consiliere 
Antidrog Olt 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

S-a realizat două proiecte 
tematice:”O viaţă fără vicii”  şi 
“Sănătos, nu vicios”. 

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 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

În implementare două proiecte 
de tineret  ale ONGT-urilor. 
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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 31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

Realizarea proiectului 
“Caravana DJTS – CJE Olt” în 
parteneriat cu Consiliul 
Judeţean al Elevilor Olt 

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

DJST Olt 31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

S-au desfăşurat tabere cu 
caracter social 

4. Sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea 
participării active a acestora la viaţa 
educaţională şi culturală; 
Lărgirea posbilităţilor de integrare socială 
pentru copii şi tineri cu dizabilităţi sau proveniţi 
din centre de plasament  

4.1. Implementarea programelor adresate copiilor şi tinerilor cu 
dizabilităţi. 
 

DJST OLT 
ONGT 31.12. 2015 

Realizat 
Trim. III 

S-au desfăşurat tabere pentru 
copii şi tineri cu dizabilităţi 

4.2. Punerea în aplicare la nivel judeţean a Programului de 
Guvernare şi a  Programelor în domeniul tineretului pentru anul 
2015. 

DJST OLT 31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

Implementate două proiecte din 
de tineret şi două în curs de 
derulare. 

4.3. Acordarea de sprijin logistic, consultanţă, Organizaţiilor 
Nonguvernamentale de Tineret, grupurilor de tineri sau oricăror 
categorii de persoane care sunt interesate de fenomenul 
asociativ, managementul proiectelor, atragerea de  fonduri. 

DJST OLT 
Instituţii publice 

ONGT-uri 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

S-a acordat consultanta unui nr. 
de 4  ONGT-uri. 

4.4. Încheierea de convenţii, protocoale, parteneriate de 
colaborare pe parcursul anului 2015, privind organizarea şi 
derularea activităţilor/acţiunilor de tineret. 

DJST OLT 
Instituţii publice 

ONGT-uri 

31.12.2015 Realizat 
Trim. II S-a încheiat  1  protocol de 

colaborare. 

4.5. Organizarea Olimpiadei liceelor Primăria 
municipiului Slatina-

DADPP 

2015 Realizat 
Trim. II 

Activitatea a fost realizată în 
luna mai 2015  

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 
Primării şi Consilii 

Locale 
Structuri sportive 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

3 actiuni de indrumare si control 
. 

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

Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi 

Tineret OLT 
Primării şi Consilii 

Locale 
Structuri sportive 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

Au  fost incheiate 2 protocoale  
de parteneriat  cu structuri 
sportive si unitati de invatamant 
din judet. 

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

D.J.S.T.Olt 
Primării 

Unităţi şcolare 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

S-au infiinţat  două structuri 
sportive fara personalitate 
juridică. 

2. Organizarea de campionate şcolare şi 2.1. Organizarea de competiţii şcolare la ramurile de sport D.J.S.T.Olt 31.12.2015 Realizat - 3 competitii scolare, cu 
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universitare în cel puţin 10 ramuri de sport practicate în judet, cu atragerea cât mai multor participanţi  ISJ Olt 
Structuri sportive 

Trim. II participarea a 184 elevi. 
În trim. III nu au fost prevăzute 
competiţii şcolare în Calendarul 
competiţii al DJST 

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 

31.12.2015 Realizat 
Trim. II 

- 17 competiti  judeţene  la 
sportul de performanta, cu 
participarea a 484 sportivi. 
În trim. III nu au fost prevăzute 
competiţii şcolare în Calendarul 
competiţii al DJST 

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

D.J.S.T.Olt 
Instituţii şi/sau 
Consilii Locale 

Structuri sportive 

31.12.2015 Realizat 
Trim. II 

- s-au  incheiat  2 contracte de 
parteneriat. 
În trim. III întrucât nu au fost 
organizate competiţii, nu a fost 
cazul să fie încheiate Contracte 
de colaborare sau parteneriat.  

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 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

- s-au organizat 3 competitii la 
sportul de masa, au participat  
116 cetateni de toate categoriile 
de varsta. 

4.2. Încheierea de convenţii/protocoale de parteneriat cu 
instituţii şi/sau consilii locale şi structuri sportive şi încheierea 
de  contracte de voluntariat cu diverşi  colaboratori în vederea  
derulării  programelor sportive 

D.J.S.T.Olt 
Structuri sportive 

Voluntari 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

- s-a  incheiat 3 contract de 
parteneriat. 
 

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 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

-s-au realizat 2 actiuni, cu 
participarea a  200 sportivi. 

TURISM, IMM  şi MEDIUL DE AFACERI 
IMM şi mediul de afaceri  

1. Promovarea mai accentuată a 
antreprenoriatului în scopul dezvoltării 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 

1.1 Realizarea de întâlniri 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 Realizat 
 

România va participa la 
„Iniţiativa pentru IMM“, un 
program comun al Comisiei 
Europene şi Băncii Europene 
de Investiţii (BEI) prin care 
firmele mici şi mijlocii pot 
beneficia de credite 
avantajoase în sumă totală de 
100 mil. euro, fondurile 
provenind din alocări naţionale 
şi din resursele bugetare ale 
UE, aceasta informatie fiind 
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diseminata catre mediul de 
afaceri de catre personalul 
Camerei de Comert Olt. 
Mediul de Afaceri din judetul Olt 
a primit informatii despre 
calendarul de lansare a 
ghidurilor in vederea obtinerii de 
fonduri europene si despre 
axele prioritare unde agentii 
economici pot fi eligibili 

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

CCIA  OLT Semestrial Realizat 
 

Participarea la evenimentul de 
informare privind Programul 
Interreg V-A Romania-Bulgaria 
organizat cu sprijinul Consiliului 
Judetean Olt de catre Biroul 
Regional pentru Cooperare 
Transfrontaliera Calarasi  
Presedintele Camerei de 
Comert Olt, a primit solicitari din 
partea mai multor intreprinzatori 
de a oferi consultanta si 
scrierea de proiecte . 
Se asteapta lansarea noilor 
Ghiduri ale solicitantilor.    

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

CCIA OLT Semestrial Realizat 
Trim. II,III 

Presedintele CCIA Olt a  oferite 
solutii participantilor din partea 
administratiei locale in vederea 
depunerii de proiecte comune 
cu partenerii bulgari  in cadrul 
dezbaterilor pe marginea 
proiectului RINO, proiect  
suport pentru dezvoltarea 
industriei Romania-Bulgaria 
Biroul ce Consultanta al CCIA 
Olt a pregatit si a consiliat 
agentii economici, care au 
solicitat in aceasta perioada,  fie 
modificari de acte ale 
societatilor, fie infintari de noi 
firme 
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1.4.Consultanţă în afaceri: realizare plan de afacere, 
documentaţia de constituire a societăţilor comerciale şi 
modificări ale actelor constitutive ale acestora.  

CCIA OLT Permanent Realizat 
Trim. II,III 

Presedintele CCIA Olt a acordat 
consultatii referitoare la criteriile 
de selectie,cererea de finantare 
eligibilitate,evaluare calitativa si 
tehnica pentru primul apel de 
proiecte ''soft'' cu termen de 
depunere 30 iunie 2015. 
Biroul ce Consultanta al CCIA 
Olt a pregatit si a consiliat 
agentii economici, care au 
solicitat in aceasta perioada,  fie 
modificari de acte ale 
societatilor, fie infintari de noi 
firme. 
S-au infiintat 8 noi firme prin 
intermediul biroului de 
consultanta in aceasta perioada 

2. Dezvoltarea turismului 2.1. Valorificarea turismului pe malul stîng al Dunării prin 
amenajare “Port Turistic şi de Agrement în zona Cap Amonte 
Port Corabia” 

Primăria Corabia 2015 În 
implementare 

Proiect în implementare – 50% 

2.2. Valorificarea turismului prin reabilitarea infrastructurii- 
Reabilitarea Cetăţii Sucidava- proiect cu finanţare europeană şi 
contribuţie locală 

Primăria Corabia 2015 În 
implementare 

Proiect în implementare – 30% 

INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMPETITIVITATE 
1. Dezvoltarea pieţei concurenţiale, concomitent 

cu stimularea activităţii operatorilor economici 
1.1 Promovarea în rândul agenţilor economici a informaţiilor 
relevante pentru mediul de afaceri,  încurajarea participării 
acestora la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale prin 
promovarea facilităţilor oferite în cadrul unor programe 

CCIA  OLT Permanent 
 

Realizat 
 

Presedintele CCIA Olt: 
- a sustinut un interviu pe teme 
de actualitate economica , 
interviu publicat in ziarul 
Santinela. 
-a solicitat ajutorul 

Camerei de Comert Dolj 

in vedere organizarii in 

parteneriat a unui viitor 

targ auto pana la finalul 

anului  2015. 
1.2 Organizarea ediţiilor ’’Topul firmelor Olt’’ cu festivitate de 
premiere  

CCIA  OLT Noiembrie 
2015 

Nerealizat 
 

Activitatea are termen de 
realizare luna noiembrie 2015. 
CCIA Olt  va trimite datele 
pentru a se intocmi topul 
firmelor la solicitarea 
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organismele superioare. 
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, inclusiv 
servicii financiare şi de interes public 

1.1. Desfăşurarea acţiunilor de control  prevăzute în Planul de 
verificare a operatorilor economici, comunicat de Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor  
 
1.1.1. Verificarea prevederilor legale privind depozitarea şi 
comercializarea produselor cerealiere si panificatie. 
 
 
 
 
 
1.1.2. Acțiune tematică de control privind respectarea 
prevedrilor legale la prestarea serviciilor in incinta ştrandurilor, 
piscinelor, bazinelor de înot, unităţilor de închiriere 
echipamente de agrement, în parcurile de distractie, 
debarcadere, etc. 
 
1.1.3. Acțiune tematică de control privind respectarea 
conformității, calităţi, condiţiilor de comercializare şi etichetare 
a alimentelor comercializate în chioșcurile şi unităţile de 
alimentație public din incinta ştrandurilor, piscinelor, bazinelor 
de înot, precum şi in zonele de agreement, parcuri de 
distracţie, debarcadere, etc. 
 
1.1.4. Actiune tematica de control privind respectarea 
prevederilor legale la comercializarea de brichete. 
 
 
 
 
 
 
1.1.5. Verificarea respectarii prevederilor legale la 
comercializarea legumelor şi fructelor proaspete în magazine 
alimentare, hiper/supermaketuri, pieţe agroalimentare, 
depozite şi pieţe en-gros. 
 
 
1.1.6. Verificarea respectarii prevederilor legale din domeniul 

Comisariatul 
Judeţean pentru 

Protecţia 
Consumatorilor Olt 

ANPC 
 

 
 
 
 
 

permanent 
 
 
 
 
 

01-17.07.2015 
 
 
 
 
 

01-17.07.2015 
 
 
 
 

 
 

13-17.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 

20-24.07.2015 
 
 
 
 
 

27-28.07.2015 

Realizat 
Trim.III 

 
 
 
 
1.1.1. Au fost controlaţi 99 
operatori economici din care 24 
prezentau abateri, fiind aplicate 
16 sanctiuni cu amenzi în 
valoare totală de 26.500 lei, 
precum şi 8 Avertismente. 
 
 1.1.2. Au fost verificaţi  8 
operatori economici şi nu s-au 
constatat deficienţe. 
 
 
 
1.1.3. Au fost verificaţi 7 
operatori economici, dintre care 
1 prezenta abateri de la 
normele legale, fiind sanctionai 
contravenţional cu o amedă în 
valoare de 2.000 lei. 
 
1.1.4. Au fost verificaţi 9 
operatori economici, dintre care 
4 au prezentat abateri de la 
normele legale, fiind sancționați 
contravenţional cu 2 amenzi în 
cuantum de 5.000 lei, precum şi 
2 Avertismente. 
 
1.1.5. Au fost verificaţi 12 
operatori economici, dintre care 
7 au fost sancţionati 
contravenţional cu amenzi în 
cuantum de 17.000 lei . 
 
1.1.6. Au fost verificaţi14  
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protecției consumatorilor  privind calitatea serviciilor prestate în 
gari CFR şi a unitășilor de alimentațţe publică , chioşcuri din 
gări. 
  
 
 
 
1.1.7. Acțiune tematică de control privind respectarea 
prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare, 
prezentare și publicitate a băuturilor răcoritoare și a sucurilor şi 
nectarurilor din fructe. 
 
 
 
1.1.8. Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale în 
cadrul vânzărilor cu preţ redus, indiferent de tipul acestora 
(soldare, lichidare, promoţionale, etc.). 
 
1.1.9. Actiune de control pentru verificarea modului de 
respectare a prevederilor legale privind conformitatea, modul 
de comercializare şi modul de etichetare a produselor 
alimentare comercializate sub formă congelată: carne, peşte, 
legume, fructe, etc. şi îngheţată. 
 
 
1.1.10. Verificarea prevederilor legale privind calitatea, 
etichetarea şi modul de comercializare a mierii. 
 
 
1.1.11. Actiune tematica de control privind modul de respectare 
a prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare a 
produselor textile. 
 
 
 
 
1.1.12. Verificarea respectarii prevederilor legale din domeniul 
protectiei consumatorilor în cazul promoţiilor de rechizite şi 
uniforme şcolare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

27.07– 
07.08.2015 

 
 
 
 
 

03-14.08.2015  
 
 
 

17-28.08.2015 
 
 
 
 
 
 

31.08 – 
04.09.2015 

 
 

01-11.09.2015 
 
 
 
 
 
 

03-14.09.2015 
 
 
 
 

operatori economici, dintre care 
12 prezentau abateri de la 
normele legale, fiind sanctionati 
contravenţional cu  amenzi în 
valoare totala de 20.000 lei, 
precum si cu 2 Avertismente. 
 
1.1.7. Au fost verificaţi  17 
operatori economici din care 7 
prezentau abateri, fiind aplicate 
6 sanctiuni cu amenzi în 
valoare totală de 7.000 lei, 
precum şi un Avertisment. 
 
1.1.8.  Au fost verificaţi 9 
operatori economici şi nu s-au 
constatat de- ficiențe. 
 
1.1.9. Au fost verificaţi 19 
operatori economici, dintre care 
16 au prezentat abateri de la 
normele legale, fiind sancţionaţi 
contravenţional cu  amenzi în 
cuantum de 23.500 lei. 
 
1.1.10. Au fost verificaţi 4 
operatori economici şi nu s-au 
constatat  deficienţe. 
 
1.1.11. Au fost verificaţi 14 
operatori economici, dintre care 
8 au fost sancţionati 
contravenţional cu amenzi în 
cuantum de 13.000 lei, precum 
şi 2 Avertismente. 
 
1.1.12. Au fost verificaţi  7 
operatori economici, dintre care 
5 au fost sancţionati 
contravenţional cu amenzi în 
cuantum de 13.500 lei și un 
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1.1.13. Verificarea respectarii prevederilor legale privind 
protectia consumatorilor in grădiniţele cu program prelungit, 
particulare şi de stat. 

 
 

14-30.09.2015 
 

Avertisment. 
 
1.1.13. Au fost verificate 9 
unități şi nu s-au constatat 
deficienţe. 

1.2 Desfăşurarea acţiunilor de control proprii propuse de 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt 
 
1.2.1 Verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia 
consumatorilor în unităţile de alimentație publică . 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Verificarea respectarii prevederilor legale privind 
protectia consumatorilor la comercializarea produselor 
perisabile. 
 
 
 
 
 
1.2.3. Verificarea respectarii prevederilor legale privind 
protectia consumatorilor în unitățile de alimentație publică . 
 
 
 
 
 
1.2.4. Verificarea respectarii prevederilor legale privind 
protectia consumatorilor la comercializarea produselor 
perisabile. 
 
 
 
 
 
1.2.5. Verificarea respectarii prevederilor legale privind 
protectia consumatorilor la prestarea serviciilor de spălătorie 

Comisariatul 
Judeţean pentru 

Protecţia 
Consumatorilor Olt 

 
 
 

01-31.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
01-31.07.2015 

 
 
 
 
 
 
 

01-31.08.2015 
 
 
 
 
 
 
01-31.08.2015 
 
 
 
 
 
 
 
01-30.09.2015 

 

Realizat 
Trim.III 

 
 
 
1.2.1. Au fost verificaţi 22 
operatori economici, dintre care 
16 prezentau abateri de la 
normele legale, fiind sanctionati 
contravenţional cu 14 amenzi în 
valoare totala de 8.750lei, 
precum si cu 2 Avertismente. 
 
1.2.2. Au fost verificaţi 27 
operatori economici, dintre care 
10 prezentau abateri de la 
normele legale, fiind sanctionati 
contravenţional cu 7 amenzi în 
valoare totala de 20.500lei, 
precum si cu 3 Avertismente. 
 
1.2.3. Au fost verificaţi 12 
operatori economici, dintre care 
6 au fost sancţionati 
contravenţional cu amenzi în 
cuantum de 17.000 lei , precum 
şi 2 Avertismente. 
 
1.2.4. Au fost verificaţi 14  
operatori economici, dintre care 
8 prezentau abateri de la 
normele legale, fiind sancţionati 
contravenţional cu  amenzi în 
valoare totala de 17.000 lei, 
precum si cu 2 Avertismente. 
 
1.2.5. Au fost verificaţi 11 
operatori economici, dintre care 
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auto. 
 
 
 
 
 
1.2.6. Verificarea respectarii prevederilor legale privind 
protectia consumatorilor la saloanele de înfrumuseţare. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

01-30.09.2015 

8 prezentau abateri de la 
normele legale, fiind sanctionati 
contravenţional cu 7 amenzi în 
valoare totala de 13.000lei, 
precum si un Avertisment. 
 
1.2.6. Au fost verificaţi 21 
operatori economici, dintre care 
12 prezentau abateri de la 
normele legale, fiind sanctionati 
contravenţional cu 7 amenzi în 
valoare totala de 18.000lei, 
precum si 5 Avertismente. 

2. Realizarea de acţiuni specifice de control 
privind modul de distribuţie a produselor 
alimentare conform prevederilor O.U.G. 
96/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare 

2.1. Efectuarea de controale specifice în unităţile de 
învăţământ şcolar şi preşcolar de pe raza judeţului Olt 

CJPC Olt 
 

Permanent Realizat 
Trim. I,II 

Control privind modul de 
derulare a Programului de 
Guvernamental lapte – corn 
2014 – 2015.  
În trim. III nu au fost efectuate 
controale, acţiunea a fost 
suspendată pe perioada 
vacanţei. 

3. Dezvoltarea instrumentelor de informare şi 
educare a consumatorilor 

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

CJPC Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost realizate 107 acţiuni de 
informare, consiliere şi educare 
a consumatorilor şi operatorilor,  
economici prin mijloace mass-
media, au fost cercetate si 
solutionate 219 petitii ale 
consumatorilor. 

TRANSPORTURI   
1. Lucrări şi servicii aferente întreţinerii drumurilor 

naţionale 
1.1. Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării 
drumurilor publice; 
Covoare asfaltice; 

SDN Slatina 2015 
 

Realizat 
Trim. III 

Gestionarea traficului rutier, 
investigarea si expertizarea 
drumurilor publice prin 
masuratori si revizii ale starii 
acestora,recensamant de 
circulatie, monitorizarea si 
controlul mijloacelor de 
transport 471.715,0 lei. 
Intretinere curenta pe timp de 
vara- Intretinerea imbracamintii 
asfaltice prin reparatii, 
inlaturarea denivelarilor si 



 73 

Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

fagaselor, colmatarea fisurilor si 
crapaturilor, igienizat zona drum 
si locuri de parcare, tratarea 
burdusirilor, curatiri de santuri si 
rigole, asigurat scurgeri de ape, 
intretinerea mijloacelor de 
siguranta circulatiei, asigurarea 
vizibilitatii, cosit, intretinerea 
curenta a podurilor 1.203.986 
lei regie (plombari gropi 13.316 
mp)  
Tratamente bituminoase - 
Executie tratamente 
bituminoase DN 54 A km 0-
29+000 1.262.745 lei terti. 
Covoare asfaltice - Executie 
covor asfaltic DN 65 - 7,5 km - 
3.682.176 lei terti. 
Siguranţa circulaţiei - 
Aprovizionare cu indicatoare 
rutiere, montarea pe drum a 
indicatoarelor rutiere, stalpilor, 
portalelor, stalpisori de dirijare, 
amenajarea locurilor de parcare 
39.006lei. Marcaje  210.919 lei 
terti. 
Întreţinere plantaţii- Culturi in 
pepiniera, intretinerea si 
completarea plantatiilor 
29.227,0 lei. 

Lucrări de investiţii- Obiective pn continuare 
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 2015 În curs de 
realizare 

 

Există contract încheiat, 
lucrările se vor derula în 
perioada 25.05.2015-
15.11.2015. 
Investiţia se va derula în funcţie 
de fondurile alocate. 

3. Refacerea de drumuri naţionale la nivel calitativ 
european 

3.1 Modernizare DN 67 B km 119+636-158+200 Stadiu de 
avizare a documentaţiei faza PTh în CTE-DRDP/CNADNR 

DRDP  Craiova 2019 Nerealizat 
 

Lucrarea are termen de 
realizare anul 2019. 
În prezent se află în stadiu de 
avizare a documentaţiei pentru 
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Faza PTh în CTE 
DRDP/CNADR 
Investiţia se va derula în funcţie 
de fondurile alocate. 

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

CNADNR  SA 
 

2016 Nerealizat 
 

Lucrarea re termen de realizare 
anul 2016. 
În prezent se află în stadiu de 
reluare licitaţie pentru 
executarea lucrărilor. 

4. Realizarea programului naţional de variante 
ocolitoare 

4.1 Varianta de ocolire a Municipiului Caracal km 0+000 –
10+345 – Stadiu execuţie lucrări 

CNADNR  SA 
 

2016 În derulare Lucrarea se află în stadiul de 
început a execuţiei şi are 
termen de finalizare anul 2016. 
Investi’ia se derulează în funcţie 
de fondurile alocate 

4.2 Centura de ocolire Balş - Stadiu execuţie lucrări  DRDP  Craiova 2015 Nerealizat 
 

Lucrarea are termen de 
realizare anul 2015 şi se va 
derula în funcţie de fondurile 
alocate. 
În prezent se află în stadiu de 
avizare a documentaţiei în CTE 
CNADR SA 

5. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi 
asigurarea unui nivel calitativ ridicat al reţelei 
de drumuri 
Lucrări finanţate prin OUG nr. 28/2013 

5.1 Lucrări de infrastructură –DJ finanţate prin OUG 28/2013 Consiliul Judeţean 
Olt 

2015 Realizat 
10 % 

Lipsa resurselor financiare 
alocate de MDRAP pentru trim. 
III 

6. 
 

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi 
asigurarea unui nivel calitativ ridicat al reţelei 
de drumuri 
Eliminarea riscurilor privind alunecările de 
teren, execuţi şi refacere poduri 
Lucrări finanţate din buget  

6.1 Lucrări alunecare teren DJ 546 Teslui , Km 117+270 Consiliul Judeţean 
Olt 

2015  Realizat 
10 % 

Lipsa resurselor financiare 
alocate de MDRAP pentru trim. 
III  

6.2 Lucrări alunecare teren DJ 703C Cungrea, Km 47+000 Consiliul Judeţean 
Olt 

2015 Realizat 
10 % 

Lipsa resurselor financiare 
alocate de MDRAP pentru trim. 
III  

6.3 Lucrări alunecare teren DJ 678E Dobroteasa, Km 19+450 Consiliul Judeţean 
Olt 

2015 Realizat 
10 % 

Lipsa resurselor financiare 
alocate de MDRAP pentru trim. 
III  

6.4 Refacere pod beton armat pe DJ 546D, com. Ipoteşti, KM 
14+500   

Consiliul Judeţean 
Olt 

2015 Realizat 
10 % 

Lipsa resurselor financiare 
alocate de MDRAP pentru trim. 
III  

6.5 Execuţie Pod nou pe DJ 546 A, Nicolae  Titulescu Consiliul Judeţean 
Olt 

2015 Realizat 
10 % 

Lipsa resurselor financiare 
alocate de MDRAP pentru trim. 
III  
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7. Refacerea reţelei de drumuri locale 7.1 Lucrări de modernizare şi reabilitare drumuri locale  APL 2015 În curs de 
realizare 

Modernizare străzi comuna 
Grojdibodu, proiect finanţat prin 
OG 28/2013- 14%; 
Pietruire străzi locale comuna 
Seaca- 100%; 
Modernizare drumuri în comuna 
Deveselu- 11,517 Km asfaltare 
– 95%. Execuţia lucrărilor 
prevăzute în anexa 2 la PV de 
recepţie la terminarea lucrărilor. 
Asfaltare DC 10 comuna 
Şopârliţa – 92%; 
Asfaltare DC 131 şi vicinal cu 
DC 131, comuna Brastavăţu, 
proiect finanţat prin OG 28/2013 
– 100%;  
Modernizare drum comunal DC 
18A în comuna Cîrlogani- 
100%; 
Modernizare DC 94 comuna 
Coteana – 70% a fost semnat 
contractul de finanţare cu 
MDRAP pentru suma de 59.590 
lei; 
Primăria Coteana-Asfaltare DC 
92 Coteana-Izvoarele – 50%- s-
a decontat suma de 200.000 lei 
şi s-a semnat act adiţional la 
contractul de finanţare cu 
MDRAP pentru suma de 
131.130 lei; 
Primăria Izvoarele - Asfaltare 
DC 92 Coteana-Izvoarele- 
100% 
Betonare uliţă sătească între DJ 
161 şi DJ 644 sat Pîrşcoveni-
85%; 
Asfaltare Str. Speanţei, comuna 
Vulpeni – 40%; 
Asfaltare şi modernizare străzi 
din comuna Sâmbureşti - 
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realizat modernizare Strada 
Corbului, sat Sâmbureşti, 
Strada Şcolii prin construire 
şanţ betonat de scurgere a 
apelor pluviale, modernizare 
Strada Dobrii prin lucrări de 
pitruire, construire şanţuri; 
Asfaltare drumuri locale 
comuna Pleşoiu, proiect finanţat 
prin OG 28/2013- 32%; 
Modernizare DC 16 comuna 
Pleşoiu, proiect finanţat prin OG 
28/2013- 15%; 
Asfaltare DC 75 Mihăeşti-
Popeşti, oraş Scorniceşti – 
18%; 
Întreţinere drumuri balastate în 
satele componente oraş 
Scorniceşti  şi reabilitare străzi 
afectate de lucrările de 
canalizare– 70%; 
Amenajare drumuri locale 
comuna Brâncoveni – în curs 
de realizare; 
Modernizare străzi în satele 
aparţinătoare oraşului Potcoava 
– 25%; 
Amenajare drum de exploatare 
nr.1374 şi costruire pod peste 
Plapcea Mare – 80%. 
Modernizare DC 153 Cezieni-
Corlăteşti, amenajare alei 
pietonale, proiecte GAL Romula 
Malva- în curs de realizare;  

COMUNICAŢII 
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 

2015 Realizat 
 

Implementare soft certificat 
digital 

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

Consiliul Judeţean 
Olt 

2015 Realizat 
 

Au fost derulate proceduri de 
achiziţie publică cu utilizarea 
SEAP 

2. Simplificarea procedurilor administrative prin 2.1. Utilizarea site-urilor instituţiilor pentru postarea informaţiilor Instituţia Prefectului 2015 Realizat Modificare site CJ Olt. 
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promovarea de platforme electronice pentru 
facilitarea schimburilor de documente la nivelul 
administraţiei publice centrale, regionale şi 
locale 
 

de interes public şi a celor legate de proiectele cu finanţare 
europeană 

– Judeţul Olt 
Consiliul Judeţean 

Olt 
APL 

Trim. III Au fost actualizate informaţiile 
postate pe site. 

AGRICULTURĂ  
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 ) 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent (la 
solicitarea 

producătorilor 
agricoli) 

Nu a fost 
cazul 

Activitatea se realizează 
permanent la solicitarea 
producătorilor agricoli.  
În trimestrul III nu au fost 
solicitări 

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 Realizat 
 

Activitatea de inspecţii a 
preluată de către DGCAI din 
cadrul MADR. 
S-au incheiat 43 inspecţii 
privind standardele de calitate. 

1.3 Efectuarea recepţiei culturii de tutun, verificarea lucrarilor 
agrotehnice specifice acestei culturi, participarea la livrarea 
tutunului şi acordarea vizei la culturile la care s-a respectat 
tehnologia (Lg.236/2003, HG 754/2004, OMA 268/2012) 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Periodic (de la 
plantare-la 

livrare) 

Realizat 
 

Activitatea de inspecţii a 
preluată de către DGCAI din 
cadrul MADR. 
S-au verificat 12 cultivatori de 
tutun 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent Realizat Activitatea de inspecţii a 
preluată de către DGCAI din 
cadrul MADR. 
S-au efectuat 35 de inspecţii 

1.5 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) 

Realizat S-au eliberat 3 autorizaţii de 
depozit 
 

1.6 Legea 17/2014 şi OM  719/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vanzarii – cumpararii terenurilor agricole situate 
în extravilan şi avizul final, act administrativ emis de către 
MADR prin structura centrală sau structurile teritoriale care 
atestă respectarea procedurii. 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent (la 
solicitarea 

vânzătorului) 
 

Realizat 
Trim. I,II, III 

Trim. I -s-au depus un nr.de 
914 oferte de vanzare cu 
suprafatade 761,17 ha privind 
vanzarea terenurilor agricole 
situate inextravilan ( Legea 17 
şi ORD 719/2014). 
Trim. II -s-au depus un nr.de 
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496 oferte de vânzare cu 
suprafata de 489,8055 ha 
privind vanzarea terenurilor 
agricole situate îin extravilan 
(Legea 17 şi ORD 719/2014). 
Trim. III- s-au depus un nr. de 
697 oferte de vanzare cu 
suprafata de 562,2743 ha 
privind vanzarea terenurilor 
agricole situate in extravilan 
(Legea 17 şi ORD 719/2014). 

1.7 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 Realizat Activitatea de inspecţii a 
preluată de către DGCAI din 
cadrul MADR. 
S-au efectuat un număr de 29 
inspecţii 

1.8 Controlul exploataţiilor zootehnice  (bovine, porcine, păsări, 
ovine, caprine, amenajări piscicole), controlul agenţiilor 
economici care fabrică şi/sau comercializează furaje 
combinate, preparate furajere, controlul administrarii şi 
exploatării pajiştilor permanente (Legea zootehniei 
72/2002,OUG 34/2013, HG 1064/2013, OMA 407/2013, OMA 
544/2013) 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent Nu a fost 
cazul 

Activitate transferată la nou 
înfiinţata Direcţie Generală 
Zootehnică (fostă ANARZ) 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent (la 
solicitarea 
agenţilor 

economici) 

În curs de 
realizare 

Activitatea se realizează 
permanent la solicitarea 
agenţilor economici.  
Activitatea de inspecţii a 
preluată de către DGCAI din 
cadrul MADR. 

1.10 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) 

Realizat 
 

s-a acordat o autorizaţie de 
comercializare a vinului de 
masă vrac. 

1.11 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) 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent Realizat Activitatea de inspecţii a 
preluată de către DGCAI din 
cadrul MADR. 
S-au efectuat 10 inspecţii 

1.12 Vizarea documentelor de însoţire a a produselor 
vitivinicole vrac (OMA 234/2004-privind aprobarea 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Permanent (la 
solicitarea 

Realizat 
 

s-au vizat 95 de documente de 
insoţire a  transporturilor de 
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documentelor de însoţire a transporturilor de produse 
vitivinicole şi evidenţelor obligatorii în sectorul vitivinicol). 

 agenţilor 
economici) 

produse vitivinicole 

1.13 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) 

Realizat 
Trim. I,II, III 

Trim. I - s-au vizat 20 de anexe 
de defrişare cu suprafaţa de 
34,03 ha. 
Trim. II - s-a vizat 1 o anexă de 
defrişare cu suprafaţa de 1,45 
ha. 
Trim. III- s-a vizat o anexă de 
plantare pentru o suprafaţă de 
0,44 ha în scop experimental 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent Realizat Activitatea de inspecţii a 
preluată de către DGCAI din 
cadrul MADR. 
S-au efectuat 11 inspecţii 

1.15 Autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic ( 
OMA 61/2012 privind 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 
(termen impus 

de actul 
normativ) 

Nu a fost 
cazul 

Activitatea se realizează la 
solicitarea agenţilor economici 
Nu au fost solicitări pe Trim II. 

1.16 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 ) 

Nu a fost 
cazul  

Nu a Fost cazul.La nivelul 
judeţului nu sunt astfel de 
culturi 

1.17 Legea 226/2009, Legea 18/1991 colectarea datelor 
statistice din teritoriu pentru întocmirea situaţiilor statistice 
AGR. 2a  si AGR. 2b, balanţa suprafeţelor şi inventarierea 
culturilor insamanţate in toamna, producţia vegetală 
(propuneri), starea de vegetaţie şi situaţia statistică a fondului 
funciar. 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent    Realizat 
 

Trim. I- S-a intocmit situaţia 
privind starea de vegetaţie a 
culturilor de toamna ( intrarea in 
iarnă şi ieşirea din iarnă a 
culturilor). 
Trim. II -Situaţia statistic a 
fondului funciar la 31.12.2014 – 
centralizarea formularelor a 
celor 112 localități şi intocmirea 
centralizatorului pe Judeţ, ( in 
urma protocolului incheiat intre 
M.A.D.R. şi I.N.S.). 
 Intocmirea operativelor de 



 80 

Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

insămanțare 
Soluționarea de petiții. 

1.18 Legea 18/1991, Legea 50/1991, ORD 326/2001, ORD 
897/798/2005 ( schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor 
arabile în alte categorii de folosinţă agricolă şi scoaterea 
terenurilor agricole din circuitul agricol. 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Permanent (la 
solicitarea 
agenţilor 

economici) 

Realizat 
 

Trim. I - s-au emis două decizii 
de schimbare a categoriei de 
folosinţe : 8.000 mp si una de 
2.000 mp. 

1.19 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 

Realizat 
 

S-au eliberat 10 certificate de 
conformitate pentru mere din 
import. 
Activitatea a fost preluată de 
către DGCAI din cadrul MADR. 

1.20 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 Realizat 
 

Baza de date se actualizează 
permanent 
Activitatea a fost preluată de 
către DGCAI din cadrul MADR. 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară - 

Tehnic 

Permanent Realizat 
Trim. III  

În trim. III : 
3 inspecţii 
- S-au eliberat: 
1 Certificat de înregistrare 
pentru comercializare P.P.P.; 
 - 1  Autorizaţe pentru prestări de 
servicii cu P.P.P. 
- 1  Autorizaţie pentru utilizare 
P.P.P. 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară - 

Tehnic 

Permanent Realizat 
Trim. III  

În trim. III  
41 inspecţii  

S-au vizat 41 autorizaţii 
fitosanitare din care:  

- 10 Autorizaţie pentru utilizare 
P.P.P 
- 16 Autorizaţii pentru prestări de 
servicii cu P.P.P. 
- 15 Certificate de înregistrare 
pentru comercializare P.P.P 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară - 

Tehnic 

Permanent 

Realizat 
Trim. III 

În trim. III  
92 inspecţii  
Nu s-au constatat abateri de la 
legislaţia în vigoare. 

1.24 Monitorizarea şi prelevarea de probe de legume, fructe şi Direcţia pentru Permanent Realizat În trim. III 
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Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

cereale în vederea stabilirii nivelului de reziduuri din acestea Agricultură OLT 
Unitatea 

Fitosanitară - 
Tehnic 

Trim. III  Au fost prelevate 13 probe de 
legume  şi fructe care au fost 
expediate la L.C.R.P.P.P.V 
Bucureşti în vederea stabilirii 
nivelului de reziduuri din acestea. 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară - 

Tehnic 

Trimestrul I, II, 
III 

Realizat 
 

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

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară - 
Laboratorul 

Regional pentru 
Controlul Calităţii 

Produselor de 
Protecţie a Plantelor 

Olt 

Trimestrul I, II, 
III 

Realizat 
Trim. III 

În trim. III - S-au determinat 
substantele active din cele 12 
probe prelevate conform 
Programului National de 
Monitorizare, dupa cum 
urmeaza: 
- substanta activa: 
FLUROXIPIR din 3 probe; 
- substanta activa: 
CLORPIRIFOS-METIL din 4 
probe; 
- substanta activa: CICLOXIDIM di
1  proba; 
-amestec de substante active: 
MANDIPROPAMID+MANCOZE
B  dintr-o proba; 
- amestec de substante active:  
CIPERMETRIN+CLORPIRIFOS di
2 probe; 
- amestec de substante active: 
CLORPIRIFOS+DELTAMETRI
N dintr-o proba; 
- Determinarea parametrilor 
fizici: densitate, spuma 
persistenta; suspensibilitate; 
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Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

pH-ul; stabilitate emulsie; 
umectabilitate la 12  loturi de 
probe. 
- Intocmirea rapoartelor interne 
pe aparate si a rapoartelor 
determinarilor fizico-chimice. 
- Intocmirea buletinelor de 
analiza si a rapoartelor 
centralizatoare finale. 

1.27 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. 
D.R. 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară – 

Carantina 
fitosanitara 

Permanent Realizat 
 

14 inspecţii 
S-au vizat/inregistrat 12 
Certificate de înregistrare la   
persoane fizice/agenţi 
economici înregistraţi  pentru 
activitatea de producere de 
plante, produse vegetale sau 
alte obiecte 
În trim. III nu au fost solicitări 
pentru înregistrare. 

1.28 Efectuarea controalelor fitosanitare de carantină în 
pepinierele pomicole, dendrologice şi silvice în vederea 
depistării organismelor dăunătoare de carantină şi impunerea 
regimului fitosanitar de carantinare când se semnalează 
prezenţa acestor organisme. 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară – 

Carantina 
fitosanitara 

Trimestrul 
II-III 

Realizat 
 

În trim. III - 32 inspecţii 
S-au efectuat inspecţii 
fitosanitare de carantina la 
producătorii înregistraţi  cu 
pepiniere pomicole, 
dendrologice în vederea 
depistării organismelor 
dăunătoare de carantină 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară – 

Carantina 
fitosanitara 

Trimestrul IV În curs de 
realizare 

Activitatea are termen de 
realizare Trimestrul IV 

1.30 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). 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară – 

Carantina 
fitosanitara 

Permanent Realizat 
 

În trim. III  
4 inspecţii 
S-au efectuat inspecţii 
fitosanitare conform ISPM 15, 
atât pentru vizarea Atestatelor 
de înregistrare pentru 
activitatea de tratament termic 
si fabricarea ambalajelor din 
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realizare 
Observații 

lemn, cât şi  pentru urmărirea 
respectării reglementărilor 
fitosanitare. 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară – 

Carantina 
fitosanitara 

Permanent Realizat 
 

În trim. III 
10 inspecţii 
La solicitarea agenţilor 
economici exportatori au fost 
efectuate inspecţii fitosanitare 
de carantina la produse 
vegetalele sau alte obiecte 
destinate exportului, în urma 
cărora au fost eliberate 75 
certificate fitosanitare de tip 
internaţional. 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară – 

Carantina 
fitosanitara 

La solicitarea 
agentului 
economic 

Nu a fost 
cazul 

Activitatea se realizează la 
solicitarea agentului economic 
importator. 
În trimestrul I, II şi III 2015 nu 
au fost solicitări din partea 
acestora. 

1.33 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 Realizat 
 

- 152 inspecţii 
Conform planurilor specifice de 
monitorizare  si a Deciziilor 
Comisiei Europene s-au 
efectuat inspecţii fitosanitare la 
producători de plante gazdă 
pentru organismele 
monitorizate, în urma cărora au 
fost prelevate 282 probe, care 
au fost înaintate  pentru analize 
de laborator la Laboratorul 
National Fitosanitar 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

Unitatea 
Fitosanitară – 

Prognoza 
Avertizare 

Permanent Realizat 
 

S-au întocmit şi transmis  la 
agenţii economici din agricultură 
şi primării:  
*„Buletine de avertizare” pentru 
următoarele teste: 
-  păduchele din San Jose – 
generaţia II + pătarea roşie a 
frunzelor + monilioza la prun – 
tr. I şi II; 



 84 

Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

-  păduchele din San Jose – 
generaţia II+ rapan + fainare la 
măr – tr. I şi II; 
- mana + fainarea la viţa de vie 
– tr. VI şi VII; 
-  putregaiul cenusiu al 
strugurilor la vita de vie – la 
intrarea in pârga a strugurilor; 
- omida păroasă a dudului- 
generaţia a II-a la pomii 
fructiferi, arborii şi arbuştii de pe 
aliniamentul şoselelor, din 
parcuri şi gospodăria populaţiei 
* Recomandări privind:    - 
combaterea omidei păroase a 
dudului – gen.II din pomii 
fructiferi, arborii şi arbuştii de pe 
aliniamentul şoselelor, din 
parcuri şi gospodăria populaţiei; 
- protecţia culturilor de rapiţă în 
toamna anului 2015. 
* Informare acordare autorizaţii 
temporare-produse de protecţie 
a plantelor pentru combaterea 
dăunătorilor Phyllotreta spp. şi 
Phylloides spp. 

1.35 Înregistrarea, monitorizarea, supravegherea operatorilor 
economici care produc, prelucrează şi comercializează 
seminţe şi material săditor, controlul calităţii seminţelor şi 
materialului de înmulţire şi plantare 

ITCSMS OLT Permanent Realizat  
Trim. I,II, III 

În trim. I, a fost supravegheata 
şi monitorizata activitatea la 95 
de operatori economici.S-au 
acordat vize anuale la 33 
operatori economici 
producători, 31 la op. ec. 
prelucrători şi 86 pentru op. ec. 
Comercianţi; 
-au fost atestate si reatestate 
un număr de 30 de persoane. 
-s-au efectuat un număr de 43 
de analize pentru calitatea 
seminţelor din care 40 analize 
informative şi 3 analize oficiale. 
Înregistrarea declaratiilor  de 
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realizare 
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multiplicare destinate producerii 
de seminte si material saditor si 
inregistrarea de noi operatori 
economici. 
– in trim. I 2015 a fost înscrisă 
la  multiplicare suprafata de 100 
ha de grau. 
- au fost înregistrati 12 noi 
operatori economici  pentru 
activitatea de comercializare. 
În trim. II, a fost supravegheata 
şi monitorizata activitatea la 95 
de operatori economici.S-au 
acordat vize anuale la 30 
operatori economici 
producători, 31 la op. ec. 
prelucrători şi 34 pentru op. ec. 
comercianţi 
-au fost atestate si reatestate 
un număr de 40 de persoane. 
-s-au efectuat un număr de 93 
de analize pentru calitatea 
seminţelor din care 53 analize 
informative şi 40 analize 
oficiale. 
Înregistrarea declaratiilor  de 
multiplicare destinate producerii 
de seminte si material saditor si 
inregistrarea de noi operatori 
economici. 
– in trim. I şi II 2015 a fost 
înscrisă la  multiplicare 
suprafata de 3261 ha din care  
grâu 2873 ha, orz 120 ha, ovăz 
11 ha, muştar 150 ha, mazăre 
124 ha, lucernă 33 ha, triticale 
50 ha. 
   În trim. III a fost 
supravegheată şi monitorizată 
activitatea la 29 operatori 
economici din care 19 pentru 
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producvere şi 10 pentru 
prelucrare. 
- au fost întregistraţi şi 

autorizaţi un număr de 5 noi 
operatori economici pentru 
producerea şi prelucrarea 
seminţelor. 

- S-au efectuat controale, 
evaluări ale producţiei pentru 
suprafeţele înscrise la 
multiplicare: grâu 2883 ha-
producţie evaluată de 14014 
to , orz 120ha/584 to, 
triticale 50ha/249to, ovăz 11 
ha/36 to, mazăre 24 ha/78 
to, lucernă 33ha/2,9 to, 
muştar 150ha/91to. 

    Pentru culturile înscrise s-au 
emis acte de inspecţie în câmp 
cu decizia admis pentru 
suprafaţa de 3283 ha şi acte de 
inspecţie în câmp cu decizia 
respins pentru suprafaţa de 48 
ha din care 40 ha grâu şi 8 ha 
lucernă. 
- În urma înregistrării 
declaraţiilor de certificare au 
fost prelevate un număr de 430 
de probe din care 266/6538 to 
oficiale şi 164 probe 
informative. 
- S-au efectuat 1472 de 
determinări din care 979 
oficiale. 
Traseul seminţelor a fost 
urmărit pe tot traseul recoltare-
procesare-comercializare. 
   În trim. III au fost efectuate 3 
audituri de sistem şi nu au fost 
semnalate neconformităţi. 
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1.36 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 : Legislatia nationala si Regulamente europene privind 
standardele de calitate a produselor agro-alimentare si 
siguranta alimentara 
 

CAJ Olt 
CA Locale din judeţ 

Anul 2015 Realizat 
75% 

Stadiul realizării activităţii se 
referă la finele trim. III. 
Activitatea se desfăşoară pe 
parcursul întrgului an. 
Permanent au fost organizate 
intalniri, mese rotunde, 
dezbateri in care au  fost 
promovate noutatile 
tehnologice si performanta in 
agricultura. Se fac permanent 
recomandări către prod. agricoli 
privind  : 
-folosirea de sămânţă 
certificată, 
-tratarea obligatorie a 
seminţelor cu insecto-fungicide; 
 -semănatul în epoca optimă: 
-respectarea densităţii la 
semănat , 
 -fertilizarea să se facă pe cât 
posibil în funcţie de cartarea 
Agrochimică şi nivelul producţiei 
posibil de obţinut în zonă în 
limitele unei eficienţe 
economice optime; 
-aplicarea erbicidelor la 
momentul optim, 
-efectuarea tratamentelor foliare 
-eliberarea terenului, pregătirea 
patului germinativ şi 
însămânţarea în condiţii optime. 
     Cursurile de instruire pe 
teme privind legislatia nationala 
sunt solicitate de producători ca 
urmare a necesităţii de a avea 
acces la cele mai noi informaţii  
legislative. 

1.37  Programul Naţional Apicol 2014 - 2016 APIA OLT – SMS 
50% FEGA, 50% 

BN 

Permanent 
Termen 

depunere 
cereri : 

Realizat 4 cereri gestionate şi aprobate. 
Termen depunere cereri a fost 
modificat noul termen- 
31.08.2015. 
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31.07.2015 
2. Încurajarea agriculturii de nişă (agricultura 

ecolgică şi tradiţională) 
2.1 Înregistrarea operatorilor din sectorul  de produse 
ecologice,certificaţi ecologic şi a celor aflaţi în perioada de 
conversie. 
-OMA 1253/2013/OMA/ 1438/2013(pentru aprobarea regulilor 
privind înregistrarea operatorilor  în agricultura ecologică,cu 
modificările  şi completări ulterioare). 

 
Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

29 August 
2015 

Realizat 
Trim. I,II 

Activitate în derulare pană la 
29.08.2015. În trimestrul I s-a 
depus o singură fişă  de 
inregistrare in sistemul 
agriculturii ecologice, (pomi 
fructiferi). 
În trimestrul II s-au înregistrat 
14 fişe pentru operatorii din 
sistemul agriculturii ecologice,  

2.2 Controlul operatorilor din sectorul de agricultură ecologică-
OMA 181/2012, Reg. 834/2007, Reg.889/2008 (privind 
organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura 
ecologica), HG 131/2013 

 
Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

periodic(la 
solicitarea 

MADR) 

Realizat Activitatea a fost preluată de 
către DGCAI din cadrul MADR. 
S-au efectuat 6 inspecţii 

2.3 Verificarea caietelor de sarcini scriptic şi faptic, întocmirea 
procesului verbal de verificare şi transmiterea la MADR, în 
vederea înscrierii produsului în Registrul de atestare a 
produselor tradiţionale (OMA 724/2013 privind atestarea   
produselor tradiţionale)  . 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

-permanent(la 
solicitarea 

producătorilor) 

În curs de 
realizare 

În trim. III nu au fost solicitări 

3. Reevaluarea progresivă a ponderii viticulturii şi 
pomiculturii în producţia agricolă 
Dezvoltarea sectorului de producere a fructelor 

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

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

-Permanent  
(la solicitarea 
producătorilor 

Realizat 
Trim. I,II 

În trimestrul I 2015 au fost 
eliberate 2 autorizaţii de 
defrişare pentru 6 nuci răzleţi 
În trimestrul II 2015 a fost 
eliberată o autorizaţie de 
defrişare pentru 6 nuci răzleţi şi 
o autorizaţie de plantare pentru 
8,5 ha pruni. 

3.2 Programe de restructurare –reconversie a plantaţiilor 
viticole (-măsuri de sprijin financiar comunitar în conformitate 
cu Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 479 /2008, privind 
organizarea comună  a pieţei vitivinicole – OM nr. 247/2008, cu 
completările şi modificările ulterioare.) 

Direcţia pentru 
Agricultură OLT 

 

Periodic, cu 
încadrarea în 
actul normativ 

(nu este 
actualizat la 

aceasta dată) 

Realizat A fost aprobat un plan de 
reconversie a viţei de vie pentru 
o suprafaţă de 2,41 ha. 
Valoarea proiectului este de 
30.390 euro. 

3.3 Organizarea de dezbateri cu tema: Sprijin pentru sectorul 
viti –vinicol si pomicol –Restructurarea /reconversia  si 
defrisarea plantatiilor viticole si pomicole 
Organizarea de seminarii cu tema :  
.Eco –conditionalitatea –Conformitate incrucisata in cadrul 
sistemelor de sprijin financiar pentru agricultori Sprijin pentru 
sectorul viti –vinicol –Restructurarea /reconversia  si defrisarea 
plantatiilor viticole si pomicole 

C.A.Locale din 
zonele cu pondere 
viticolă  şi pomicolă 

Mai 2015 Realizat 
75% 

În trimestrul I, II şi III 2015 au 
fost organizate dezbateri  cu  
fermierii pe temele Sprijin 
pentru sectorul viti- vinicol 
-05 martie 2015 seminar 
-12 mai sprijin pentru sectorul 
pomicol, Dobroteasa  Eco –
condiţionalitate –Conformitate 
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incrucisata in cadrul sistemelor 
de sprijin financiar pentru 
agricultori Sprijin pentru 
sectorul viti –vinicol –
Restructurarea /reconversia  si 
defrisarea plantatiilor viticole. 

4. Dezvoltarea şi creşterea rolului organizaţiilor 
asociative din agricultură 

4.1. Acordarea de consultanţă gratuită în vederea asocierii în 
forme comerciale competitive; 
 

 C.A.J. OLT  
Comunităţi locale 

Sediile C.A. Locale 

Permanent  
 

Realizat 
75% 

Stadiul realizării activităţii se 
referă la finele trim. III. 
Activitatea se desfăşoară pe 
parcursul întrgului an.  
S-a acordat  permanent 
asistenţă tehnică cooperativelor 
înfiinţate: 
- lămuririi legislative privind 
uniunile de ramură ale 
cooperativelor agricole; 
- siguranţa alimentelor agricole 
sisteme de distribuţie planuri de 
afaceri etc. 
CAJ OLT  a diseminat  cadrul 
juridic privind crearea şi 
funcţionarea acestor forme 
asociative: 
     -     Legea-566/2004, 
republicată privind înfiinţarea 
cooperativelor agricole ; 
     -  O.G.37/2005 completată si 
aprobată prin Legea 338/2005, 
privind înfiinţarea grupurilor  de 
producători ; 
    -  OG 26/2000  completată 
prin Legea 246/2005 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii . 
    -OUG 44/2008 privind 
autorizarea pentru desfăşurarea 
activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale.  
S-au organizat intalniri mese 
rotunde,dezbateri despre 
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absorbtia nerambursabila a 
fondurilor europene. Celor  
interesaţi ,li s-au prezentat pe 
lângă modelele de act 
constitutiv şi statutul asociaţiei 
şi paşii ce trebuie urmaţi în 
înfiinţarea acestor forme 
asociative: 
-Identificarea persoanelor  care 
doresc constituirea  formei 
asociative ;  
-Formarea grupului de iniţiativă; 
-Întîlnirea grupului de iniţiativă 
şi întocmirea unui proiect de act 
constitutiv şi statut ; 
-Adunarea generală de 
constituire a formei asociative  
-Autentificarea formei asociative 
de către un notar public ; 
-Înmatricularea formei 
asociative  la Registrul 
Comerţului  sau Registrul 
asocaţiilor şi fundaţiilor 

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 constituirii 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 

 

2015 Realizat 
75% 

   S-au organizat intalniri mese 
rotunde, dezbateri despre 
absorbtia nerambursabila a 
fondurilor europene. Celor  
interesaţi li s-au prezentat pe 
lângă modelele de act 
constitutiv şi statutul asociaţiei 
şi paşii ce trebuie urmaţi pn 
pnfiinţarea acestor forme 
asociative: 
-Identificarea persoanelor  care 
doresc constituirea  formei 
asociative ;  
-Formarea grupului de iniţiativă; 
-Întîlnirea grupului de iniţiativă 
şi întocmirea unui proiect de act 
constitutiv şi statut ; 
-Adunarea generală de 
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constituire a formei asociative  
-Autentificarea formei asociative 
de către un notar public ; 
-Înmatricularea formei 
asociative  la Registrul 
Comerţului  sau Registrul 
asocaţiilor şi fundaţiilor 

Fonduri europene 
1. Stimularea producţiei agricole integrate pentru 

valorificarea superioară a acesteia 
Accelerarea absorbţiei fondurilor europene 

 

1.1 Acţiuni de informare şi popularizare a Programului Naţional 
de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi a Programului de 
Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului Olt pe 2015. 
Popularizarea Măsurilor PNDR. 

C.A.J. Olt 
C.A. locale din judeţ 

Sesiuni 
deschise 

pentru 
depuneri de 
proiecte in 
anul 2015 

Realizat 
80% 

În baza unui grafic aprobat de 
conducerea CAJ-Olt 
reprezentanti ai institutiei s-au 
deplasat in judet alaturi de 
reprezentantii acesteia din 
teritoriu unde au desfasurat 
actiuni de informare si 
popularizare a PNDR a tuturor 
acestor teme de interes pentru 
viata satului romanesc. 

1.2 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 2015.  

Realizat 
75% 

Dezbateri in toate C.A.Locale – 
din comunele  din judet si 
identificarea posibililor 
beneficiari. Prezentarea 
prioritatilor MADR si a  PNDR 
2014-2020 pe toata perioada 
trimestrului I, II şi III an 2015. 
Prezentarea ,,Ghidului 
solicitantului’’ pe submasura 6.1 
,,Instalare tineri fermieri'' 
submăsura 6.3 “Sprijin pentru 
ferme mici”si  submasura 4.1. 

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

C.A.J. Olt 
- C.A. locale din 

judeţ 

SESIUNI 
DESCHISE 

Realizat 
100% 

Activitate desfăşurată pe 
întregul parcurs al semestrului I 
2015. 
Începând cu data de 
15.04.2015-, consilierii de la 
CAJ Olt si de la C.A.Locale au 
sprijinit producătorii agricoli la 
intocmirea cererilor de sprijin pe 
suprafata. 
De asemenea fermierii au fost 
informati privind depunerea 
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cererilor pentru subvenţia la 
ovine si caprine, bovine pe anul 
2015. 

1.4 Consiliere şi asistenţă tehnică în monitorizarea proiectelor 
eligibile. 

C.A.J. Olt 
- C.A. locale din 

judeţ 

Pe durata 
implementării 

proiectului 

Realizat 
80% 

CAJ OLT intocmeste: cererea 
de plata  pentru beneficiarii 
masurii 141, 112 (pe durata 
implementarii proiectului); 
rapoartele de progres pentru 
beneficiarii Masurii 112; 
notificari ce privesc modificarea 
planului de afaceri ,conf.Anexei 
11 ;consiliere in ce priveste 
tinerea contabilitatii si indruma 
fermierii permanent in derularea 
proiectului . 

1.5 Restructurare/reconversie plantaţii viticole – OMADR nr. 
1763/2014, cu modificările şi completările ulterioare 

APIA OLT – SMS 
FEGA 

Permanent 
Septembrie 

2015 
 

Realizat 
 

În trimestrul IiI au fost primite 2 
cereri. 

1.6 Furnizarea laptelui în instituţiile şcolare – Sprijin financiar 
plătit prin APIA în limita a maxim 0,25 l lapte/copil beneficiar/zi 
de şcoală/instituţie şcolară 

APIA OLT – SMS 
 75 %FEGA 

25 % BN 

Permanent 
Termen 
depunere 
cereri: 
Aprilie 2015 
Septembrie 
2015 

Realizat 
 

Termen de depunere cereri: 
Aprilie 2015- Septembrie 2015 
- 1 cerere de plată aferentă sem 
I an şcolar 2014-2015; 
- 1 cerere de plată aferentă sem 
II an şcolar 2014-2015. 

1.7 Asigurarea plantaţiilor viticole – OMADR nr. 1329/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare 

APIA OLT – SMS 
FEGA 

Permanent 
Termen 
depunere 
cereri: 
01.12.2015 

Nu a fost 
cazul 

Trim. III 

Activitatea se realizaeză în 
baza cererilor depuse de către 
fermieri.Termen de depunere 
cereri: 01 decembrie 2015 

Viitorul agriculturii şi al satului românesc-Accelerarea procesului de dezvoltare rurală 
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, legislaţie în curs de elaborare 

APIA OLT – SMS 
FEADR 

Permanent : 
Termen 

depunere 
cereri de 
plată: 14 

august 2015 
Termen 

depunere 
deconturi 

Realizat 
Trim.II, III 

- Decont justificativ 5 cereri ; 
- 5 cereri plată. 
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justificative: 
trimestrial 

1.2. Măsura 215 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor –
pachetul b) – păsări, legislaţie în curs de elaborare 

APIA OLT – SMS 
FEADR 

Permanent  
Termen 

depunere 
cereri de 
plată: 15 

octombrie 
2015 

Termen 
depunere 
deconturi 

justificative: 
trimestrial 

Realizat 
Trim.I, III 

1 dosar; 1 cerere decont 
justificativ. 

1.3. Cerere unică de plată în zootehnie, legislaţie în curs de 
elaborare 

APIA OLT – SMS 
BN 

Permanent 
 

Realizat 
 

1066 cereri depuse 

1.4. Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale-HG 
nr. 1179/2014, cu moduficările şi completările ulterioare 

APIA OLT – SMS 
BN 

Permanent 
Termen 

depunere 
cereri iniţiale: 

1-15 
decembrie 
2015-03-05 

Termen 
depunere 

cereri de plată 
lunar 

Realizat 
 

3 cereri depuse 

1.5. Rentă viageră agricolă Legea nr. 247/2005, cu modificările 
şi completările ulterioare 

APIA OLT – SMS 
BN 

Permanent 
Vizare 

carnete: 1 
martie -31 

august 2015 

Realizat 
 

736 carnete vizate 

1.6. Administrare cotă de  lapte HG nr. 852/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare 

APIA Olt Permanent 
Depunere 

declaraţii de 
vânzare 
directă a 

deţinătorilor 
de cotă: 01 

aprilie-15 mai 
2015 

Realizat 
 

2772 declaraţii anulare vânzare 
directă 
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3. Alte acţiuni desfăşurate în vederea susţinerii 
dezvoltării agriculturii şi satului românesc 

3.1. 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 2015 

16 Mai-9 Iunie 
2015 cu 
penalitati  

Realizat 
100% 

Sesiunea a fost decalată 15.04-
15.06.2015 plus 25 zile cu 
penalităţi de 1% pentru fiecare 
zi întârziere. 
În perioada 15.04.2015.-pana in 
prezent, consilierii de la CAJ Olt 
si de la C.A.Locale au sprijinit 
prod. agricola intocmirea 
cererilor de sprijin pe suprafata. 
De asemenea fermierii au fost 
informati privind depunerea 
cererilor pentru subvenţia la 
ovine si caprine, bovine pe anul 
2015. 
Instruirea producatorilor in ce 
priveste prevederile 
Ecoconditionalitatea (GAEC, 
SMR ). 

3.2 Schema de plată 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) 
SAPS-FEGA+FEADR+BN 

APIA OLT – SAP-
IT+  

Centre Locale 

Permanent Realizat 
Trim. III 

APIA- Balş 5732 solicitări; 
Caracal 6230; 
Corabia 7078; Drăgăneşti 3542; 
Scorniceşti 5396; Slatina 6798; 
CJ – 673, Total: 36449. 

3.3 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  2015 

Realizat 
75% Pentru realizarea activităţilor în 

domeniul formării profesionale 
continue a specialiştilor şi 
producătorilor agricoli, CAJ OLT  
a organizat în trimestru I , II si 
III al anului 2015,  1  curs de 
pregatire profesionala in 
meseria de,, Lucrator in cultura 
plantelor’’cursul de calificare s-a 
desfasurat in perioada 12.01-
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27.03.2015 cu un numar de 28 
candidati din care au absolvit 
28(examen 03.04.2015) 1  curs 
de pregatire profesionala in 
meseria de,, Tractorist’’cursul 
de calificare s-a desfasurat in 
perioada 28.01-31.03.2015 cu 
un numar de 28 candidati din 
care au absolvit 28(examen 
02.04.2015)  . 

Legumicultor I- specializare 
,cursul s-a desfasurat in 
perioada 23.03.2015--
18.05.2015 cu un numar de 28 
candidati dincare au 
absolvit28(examen 27.05.2015) 

Legumicultor II - specializare 
,cursul s-a desfasurat in 
perioada23.03.2015--
18.05.2015 cu un numar de 28 
candidati dincare au 
absolvit28(examen 27.05.2015) 

Lucrator in cultura 
plantelor’’cursul de calificare s-a 
desfasurat in perioada 28.04-
20.06..2015 cu un numar de 17 
candidati din care au absolvit 
17(examen 30.06.2015) 

 Meseriile pentru care s-au 
organizat cursurile in trim. II al 
anului 2015   in desfasurare 
sunt : 

Legumicultor III - specializare 
,cursul se desfasura in perioada 
11.05.2015--09.07.2015 cu un 
numar de 28 candidati (examen 
09.07.2015) 

Legumicultor IV - specializare -
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cursul se desfasura in perioada 
11.05.2015 - 09.07.2015 cu un 
numar de 28 candidati (examen 
09.07.2015) 

Legumicultor V - specializare -
cursul se desfasura in perioada 
11.05.2015 - 09.07.2015 cu un 
numar de 24 candidati (examen 
09.07.2015) 

Lucrator in cresaterea 
animalelor-calificare - se 
desfasoara in perioada 
27.04.2015-08.07.2015 cu un 
numar de 17 candidati. 

Total numar de cursuri 9 cu 226 
absolventi. 

S-au infiintat deasemenea 6 
grupe pentru cursurile pentru 
M111 cu 150 cursanti. 

3.4. 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 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Realizat 
75% 

Consilierii din cadrul CAJ-Olt si 
reprezentantii din teritoriu 
mentin in permanenta relatii de 
colaborare cu Primariile 
locale,APIA si APDRP(AFIR) 
pentru  eliberarea 
documentatiei necesare, pentru 
intocmirea de proiecte,cereri de 
plata,notificari, cu AJPIS Olt 
pentru buna desfasurare a 
examenelor de absolvire pe 
meserii a producatorilor 
agricoli,cu institutii din domeniul 
cercetarii agricole (SDA 
Caracal) in scopul cresterii 
competitivitatii agriculturii si 
cercetarii aplicative. 

Asigurarea securităţii alimentare 
1. Realizarea de actiuni de inspectie privind 

respectarea politicilor, reglementarilor specifice 
1.1. Efectuarea controalelor oficiale în toate unităţile 
înregistrate/autorizate sanitar veterinar si pentru siguranta 

Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

2015 Realizat 
100% 

In cursul trimestrului III - 2015, 
consilierii din cadrul  
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si a prevederilor legale din domeniul sanitar 
veterinar si pentru siguranta alimentelor, in 
toate domeniile si sectoarele de activitate, 

indiferent de forma lor de organizare, inclusiv in 
gospodariile populatiei,  în conformitate  cu 

legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta 
alimentelor in vigoare 

 

alimentelor, circumscripţii sanitare veterinare de asistenta, 
gospodariile populatiei in care exista animale şi alte obiective 
supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta 
alimentelor, precum si auditarea, controlul si evaluarea 
structurilor tehnice interne ale DSVSA Olt 

Siguranţa 
Alimentelor Olt 

Prin: 
Compartiment 

Antifrauda 
Serviciul Control 
Oficial Siguranta 

Alimentelor 
Serviciul Catagrafie, 

Inregistrare, 
Evaluare, Traces 
Serviciul Control 
Oficial Sanatate 

Animala 

Compartimentului Antifrauda au 
efectuat un numar de 84 
inspectii, dupa cum urmeaza: 
- 29 inspectii efectuate in 
vederea solutionarii petitiilor 
primite si inregistrate direct sau 
indirect la D.S.V.S.A. Olt; 
- 46 inspectii efectuate in baza 
notelor de serviciu primite de la 
A.N.S.V.S.A. Bucuresti; 
- 9 inspectii efectuate din 
dispozitia Directorului Executiv 
al  D.S.V.S.A. Olt. 
Origine  nonanimala 
   S-au efectuat 454 controale:  
brutarii-40, patiserii si 
laboratoare de cofetarie-29  
mori-52, fabrici de conserve-2,  
fabrici de vin-2,f abricare 
condimente-2, depozite  
seminte de consum -33, 
depozite produse alimentare-
28,unitati de comercializare-196 
unitati de alimentatie publica si 
colectiva-65, fabrici care 
utilizeaza soia-3, FNC -2 
Origine  animala 
Au fost efectuate   controale in : 
Unitati  autorizate: Depozite 
alimentare:23; Abatoare – 117; 
Unitate carne tocata/carne 
preparata – 3; Unitate de 
procesare – 390;  Centru de 
ambalare oua – 12; Mijloace 
transport - 27. 
Unitati inregistrate sanitar 
veterinar: 
Carmangerie  – 31; Macelarie -
13; Centru prelucrare lapte – 5; 
Automate de vanzare- 5; 
Magazin desfacere peste:2; 
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Magazin desfacere miere:1; 
Restaurant:62; Pizzerie:7; 
Laborator patiserie:17; 
Cofetarii:1; Depozit alimentar – 
1; Hipermarket/Supermarket -
14; Cantina:15; Magazin 
alimentar:148; Puncte vanzare 
mobile:3; Catering:4 
S-au efectuat auditurile 
planificate in cazul unitatilor de 
industrie alimentara, conform 
planificarii, respectiv: 2 centre 
ambalare oua, 4 unitati produse 
din carne, 1 depozit alimentar, 3 
abatoare. 
 In domeniul sigurantei 
alimentelor au fost evaluate 
unitati cu activitate in domeniu: 
brutarii – 18; mori – 9; patiserii 
–4; o unitate producere biscuiti; 
-o unitate producere paste 
fainoase; o fabrică producerea 
vinului; comercializare produse 
congelate – 2; comert cu 
amanuntul – 2. 
Scopul efectuarii auditului si 
evaluarii obiectivelor este 
incadrarea unitatii 
auditate/evaluate in grupa de 
risc. 
Au fost efectuate controale, 
dupa cum urmeaza: 
-controale tematice cu scopul 
verificarii respectarii conditiilor 
de biosecuritate in vederea 
prevenirii introducerii pestei 
porcine clasice in exploatatiile 
comerciale de suine, in 
gospodariile populatie, targuri 
animale vii, in trafic, controlul 
reziduurilor, controlul respectarii 
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normelor privind gestionarea 
SNCU, a normelor de protective 
si bunastare a animalelor, a 
modului de respectare a 
legislatiei privind animalele fara 
stapan: 53 controale.  
-verificarea respectarii normelor 
sanitareveterinare cu privire la 
circulatia, comercializarea, 
depozitarea si utilizarea 
produselor medicinale de uz 
veterinar: 35 farmacii 
veterinare, 1punct farmaceutic 
veterinary, 10 CSV, 1 ferma 
animale, depozite  de 
medicamente veterinare 2, 
adapost de caini 1 
- recoltare 4 probe produse 
medicinale veterinare 
-verificarea respectarii legislatiei 
privind circulatia, 
comercializarea, depozitarea si 
utilizarea furajelor in hrana 
animalelor: 9 controale la 
nivelul operatorilor din domeniul 
nutritiei animale 
inregistrati/autorizati, controale 
la fabricile de furaje combinate 
si ferme privind prevenirea 
contaminarii produselor 
alimentare cu reziduuri:20 
operatori inregistrati/autorizati. 
In conformitate cu Programul  
Cifric de Control Furaje pe trim 
II 2015 au fost  prelevate  78 
probe furaje  in vederea 
determinarii de reziduuri. 

1.2. Autorizarea/înregistrarea, 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, 

D.S.V.S.A. Olt 2015 Realizat 
100% 

Au fost inregistrate conform 
Ord. nr. 111/2008, modificat: 
 a) pentru activitati de vanzare 
cu amanuntul: carmangerie - 1; 
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a obiectivelor veterinare, precum şi a unităţilor care produc, 
prelucrează, depozitează şi comercializează produsele de 
origine animala/nonanimala şi a altor obiective supuse 
controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 

magazine alimentare – 31; 
laborator patiserie – 1; fast-food 
– 3; restaurante – 5; bufet cu 
gratar mici – 2; braserii – 3; 
laborator patiserie-cofetarie – 1; 
centre prelucrare lapte integrate 
in exploatatie – 3; catering - 1; 
pensiune agroturistica - 1; statie 
spalare-dezinfectie mijloace 
auto - 1; baruri – 4; gogoserii – 
3; rulota - 1; unitati comert cu 
ridicata – 1; mijloace de 
transport – 13; magazin 
comercializare produse 
nonanimale - 2; depozit cereale 
- 1. 
b) pentru vanzare directa: 
-extractie si comercializare 
miere – 18 persoane 
fizice/persoane fizice autorizate; 
-comercializare lapte crud - 1; 
-coercializare oua prepelita - 1 . 
A fost autorizatA conform Ord. 
572010, modificat 1 unitate 
procesare carne - extindere 
activitate. 
S-au emis conform Ord.57/2010 
si Ord.35/2011: 1 notificare 
abator capacitate mica; 1 
notificare abator - extindere 
activitate. 
 Au fost autorizate conform Ord. 
16/2010, modificat: 3 exploatatii 
comerciale pasari GOC 
(reautorizare ); 1 exploatatie 
comerciala porcine; 1 
exploatatie comerciala 
acvacultura. 
 Au fost inregistrate conform 
Ord. nr. 16/2010, modificat, 
exploatatii comerciale de tip A: 
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pt. cresterea porcinelor – 5; pt. 
cresterea bovinelor de lapte – 
9; pt.cresterea altor 
bovine(vitei)- 1 cresterea 
ovinelor si caprinelor – 9; 
operatiuni DDD efectuate cu 
echipa proprie -1; exploatatie 
crestere struti – 1.  
Conform Ord.83/2014 au fost 
autorizate 4 farmacii veterinare. 
Au fost emise 3 avize pentru 
constructia unor exploatatii,    
1 notificare exploatatie 
comerciala pentru proiecte 
finantate din fonduri europene, 
1 notificare incheiere proiect 
siloz si 64 notificari pentru  
proiecte europene care nu fac 
obiectul inregistrarii/autorizarii 
sanitare veterinare . 

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

D.S.V.S.A. Olt 2015 Realizat 
 100% 

 

  In cursul trimestrului III 2015: 
- Compartiment Antifraudă -  a 
aplicat un numar de  11 
sanctiuni contraventionale 
conform HG 984 / 2005 cu 
modificarile si  completarile 
ulterioare in valoare totala de 
9400 lei si 6 Avertismente 
conform OG 2 / 2001.  
Neconformitati constatate : 
• cumpararea de animale fara 
documentele prevazute de 
legislatia sanitara veterinara in 
vigoare, 
• nenotificarea medicului 
veterinar concesionar despre 
miscarea efectivelor de animale 
din 
  exploatatii conform legislatiei 
specifice in vigoare, 
• manipularea produselor 
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alimentare cu incalcarea 
normelor pentru siguranta 
alimentelor, 
• ambalarea si etichetarea 
necorespunzatoare a 
produselor alimentare, 
• nerespectarea normelor 
pentru siguranta alimentelor 
privind conditiile de depozitare 
a produselor  
  Alimentare, 
• comercializarea produselor 
alimentare in spatii neaprobate 
sanitar veterinar. 
• nerespectarea normelor 
privind intretinerea spatiilor de 
prelucrare a produselor 
alimentare. 
- Serviciul Control Oficial 
Siguranta Alimentelor a  aplicat 
pentru nerespectarea legislatiei 
sanitare veterinare in vigoare, 
sanctiuni contraventionale in 
valoare de 11000 lei. 
- Serviciul Control Oficial 
Sanatate Animala a  aplicat 
pentru nerespectarea legislatiei 
sanitare veterinare in vigoare, 4 
sanctiuni contraventionala in 
valoare de 13.800 lei si 13 
avertismente verbale. 

1.4. Coordonarea întregii activităţi referitoare la operaţiunile de 
schimb intracomunitar cu ţările UE şi import-export cu ţări terţe 
cu  animale vii, produse de origine animală şi non-animală, în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare 

D.S.V.S.A. Olt 2015 Realizat 
 100% 

 

Serviciul Catagrafie, 
Inregistrare, Evaluare, Traces  
  Au fost monitorizate si 
efectuate un numar de 15 
schimburi intracomunitare cu 
produse alimentare din state 
membre catre Romania si 17 
schimburi intracomunitare din 
Romania catre alte state 
membre. 
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 De asemenea au fost efectuate 
3 importuri de produse 
alimentare de origine animala 
provenite din tari terte.  
  In domeniul sanatatii animale 
au fost efectuate 11 schimburi 
intracomunitare cu animale vii si 
icre pastrav provenite din state 
membre UE. 

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

D.S.V.S.A. Olt 2015 Realizat 
 100% 

Au fost 3 notificari de alerta. 

1.6. Expertiza sanitara veterinara si 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 

D.S.V.S.A. Olt 2015 Realizat 
 100% 

 

  Laboratorul Sanitar Veterinar 
si pentru Siguranta Alimentelor 
Olt se afla intr-un intens proces 
de adaptare a capacitatii de 
lucru la cerintele actuale ale 
diagnosticului veterinar, in 
conformitate cu prioritatile in 
domeniu pe plan european si cu 
statutul epizootologic al 
judetului OLT, care se 
constituie ca zona de protectie 
antiepizootica pentru teritoriul 
Romaniei si situarea acestuia in 
zona I de risc perivind 
contaminarea transfrontaliera. 

In perioada 01 iulie – 30 
septembrie 2015, LSVSA 
Slatina a desfasurat activitate 
de supraveghere, diagnostic si 
determinari in conformitate cu 
prevederile Programului 
National al actiunilor strategice 
de supraveghere, profilaxie si 
combatere a bolilor la animale, 
precum si a solicitarilor de la 
diversi producatori si 
procesatori: 
- Laboratorul de virusologie: 

rabie – 104 probe, gripa 
aviara – 429 probe, pesta 
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porc serologic 6199 probe, 
anemie infectioasa - 2328 
probe, bluetongue – 422 
ovine,pseudopesta 255. 

- Laboratorul de 
parazitologie: trichineloza –
24 probe porc domestic,16 
probe mistret, sanitatii 
ferme 201 probe. 

- Bacteriologie generala: 
2140 probe din care 
salmoneloza 136 probe. 

- Serologie: 783  bruceloza 
porc, 9927  bruceloza 
bovina,6232 brucella 
melitensis. 

- Morfopatologie  – 735 
probe  ESB  si 435 probe 
scrapie ovine si 3 probe 
cervidee. 

- -Microbiologie 
alimente:1163 probe 
alimente origine animala si 
nonanimala cu 2556 
analize. 

- -Chimie alimentara :234 
probe alimente origine 
animala si nonanimala cu 
656 analize. 

Laboratorul este acreditat 
RENAR cu  un numar de 66 
metode de diagnostic si analiza, 
are validate, aprobate de  
ANSVSA, in vederea extinderii 
acreditarii, un numar de 7 
metode (2 metode de 
diagnostic prin biologie 
moleculara in  pesta porc si 
gripa aviara, 1 metoda 
Determinarea amoniului din apa 
si 4 metode in laboratorul de 



 105 

Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

Microbiologie alimente). 
2. 

Suportarea de la buget a costurilor de realizare 
a 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 
2015, in conformitate cu prevederile legislatiei 
sanitare veterinare si pentru siguranta 
alimentelor 

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 2014, in 
conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare si 
pentru siguranta alimentelor. 

D.S.V.S.A. Olt 2015 Realizat 
 100% 

 

In ceea ce priveste actiunile 
imunoprofilactice, in cursul 
trimestrului III 2015, au fost 
vaccinate anticarbunos: 10485 
capete bovine, 52867 capete 
ovine si caprine, 1011 capete 
ecvine. Au fost testate prin test 
comparativ simultan un numar 
de 11533 capete bovine pentru 
supravegherea tuberculozei 
bovine. Au fost efectuate 
recoltari probe sange: leucoza 
si bruceloza bovina - 10075 
capete, bluetongue bovine– 278 
capete, bluetongue ovine si 
caprine – 86 capete, bruceloza 
ovine si caprine – 6502 capete, 
bruceloza suine – 930 capete, 
cabaline AIE – 2684 capete, 
influenta aviara pasari – 166 
capete. Au fost  recoltate 28 
capete si de la ovine si caprine 
pentru supraveghere EST. De 
asemenea, au fost recoltate 
4571 probe pentru 
supravegherea active si pasiva 
a Pestei porcine clasice. 
S-a realizat si este in 
permanenta derulare verificarea 
datelor privind eliberarea 
pasapoartelor pentru specia 
bovina de pe teritoriul judetului 
Olt, pasapoartele emise fiind 
distribuite proprietarilor, pe 
baza de cerere scrisa, de catre 
DSVSA Olt, plata pasapoartelor 
de bovina fiind suportata de 
catre proprietar. In cursul 
trimestrului III 2015 au fost 
solicitate de catre proprietari si 
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emise un numar 1759 de 
pasapoarte de bovine. 
A fost asigurat suportul şi 
asistenţa tehnică privind 
derularea în bune condiţii a 
activităţii de identificare si 
inregistrare a animalelor pe 
teritoriul judeţului Olt. A fost 
realizata inregistrarea 
exploatatiilor comerciale de tip A  
de pe raza judetului Olt ca 
utilizatori SNIIA si instalarea 
aplicatiilor necesare pentru 
operarea datelor referitoare la 
identificarea si inregistrarea 
animalelor detinute, precum si 
instruirea solicitantilor cu privire 
la procedurile de inregistrare a 
animalelor. 
A fost gestionata baza de date 
cu privire la identificarea si 
inregistrarea animalelor, 
actualizarea acestei baze de 
date fiind realizata zilnic. 
In cursul trimestrului III 2015 au 
fost identificate si inregistrate 
de medicii veterinari de libera 
practica imputerniciti un numar 
de: 
bovine = 871 capete, ovine = 
957 capete, caprine = 788  
capete, suine = 8372 capete. 
Au fost recepţionate, verificata 
conformitatea datelor si 
confomitatea cu SNIIA din 
deconturile privind manopera 
de realizare a acţiunilor din 
Programul acţiunilor de 
supraveghere, prevenire, 
control şi eradicare a bolilor la 
animale, a celor transmisibile 
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de la animale la om, protecţia 
animalelor şi protecţia mediului, 
de identificare şi înregistrare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor şi 
caprinelor, conform legislaţiei 
sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor în vigoare 
şi arhivate documentele 
sanitare veterinare depuse de 
medicii veterinari de libera 
practica imputerniciti in vederea  
decontarii urmatoarelor acţiuni 
sanitare veterinare realizate pe 
parcursul trimestrului III 2015: 
vaccinare anticarbunoasa: 9784 
capete bovine, 46194 capete 
ovine si caprine, 974 capete 
ecvine; supraveghere prin test 
comparativ simultan: 10828 
capete bovine pentru 
supravegherea tuberculozei 
bovine; recoltari probe sange: 
bruceloza suine – 762 capete, 
cabaline AIE – 2641 capete, 
bovine bluetongue – 232 
capete, ovine si caprine 
bluetongue – 53 capete, 
leucoza enzootica bovine –
10075 capete, influenta aviara 
pasari – 158 capete; recoltari 
de fragmente creier de la ovine 
si caprine pentru supraveghere 
EST – 31 capete;supraveghere 
pesta porcina clasica -4513 
capete; supraveghere 
bruceloza ovine si caprine -
5953 capete. 
S-a realizat si este in 
permanenta derulare verificarea 
datelor privind eliberarea 
pasapoartelor pentru specia 
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bovina de pe teritoriul judetului 
Olt, pasapoartele emise fiind 
distribuite proprietarilor, pe 
baza de cerere scrisa, de catre 
DSVSA Olt, plata pasapoartelor 
de bovina fiind suportata de 
catre proprietar. In cursul 
trimestrului III 2015 au fost 
solicitate de catre proprietari si 
emise un numar 1759 de 
pasapoarte de bovine. 
A fost asigurat suportul şi 
asistenţa tehnică privind 
derularea în bune condiţii a 
activităţii de identificare si 
inregistrare a animalelor pe 
teritoriul judeţului Olt. A fost 
realizata inregistrarea 
exploatatiilor comerciale de tip 
A de pe raza judetului Olt ca 
utilizatori SNIIA si instalarea 
aplicatiilor necesare pentru 
operarea datelor referitoare la 
identificarea si inregistrarea 
animalelor detinute, precum si 
instruirea solicitantilor cu privire 
la procedurile de inregistrare a 
animalelor. A fost gestionata 
baza de date cu privire la 
identificarea şi inregistrarea 
animalelor, actualizarea acestei 
baze de date fiind realizata 
zilnic. 

MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ 
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 
 
 
 
 
 

Realizat 
Trim. III 

-prima inregistrare a 
imobilelor/unitatilor individuale: 
 3.364; 
-eliberare extrase de informare : 
3.013; 
-eliberare extrase de 
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 autentificare : 3.113; 
-dezmembrari / comasari : 307; 
-intabulari sau inscrieri 
provizorii : 4.226; 
-notari : 1.936; 
-rectificari:  686; 
-actualizare informatii 
tehnice : 218; 
-eliberare de copii certificate din 
mapa de acte si carti funciare : 
2.790; 
-eliberare certificat privind 
identificarea numarului 
topografic/cadastral si de carte 
funciara dupa numele/ 
denumirea proprietarului:  754; 
-eliberare duplicat : 27; 
-eliberare certificat de 
sarcini : 390; 
-extras din planul cadastral, pe 
ortofotoplan : 811. 

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

OCPI OLT 
Primăria Comunei 

Brebeni 
 
 

 

31.12.2015 
 
 
 
 

În derulare Activitatea are termen de 
realizare 31.12. 2015. 
S-au reluat activitățile de 
înregistrare sistematică a 
imobilelor la nivelul UAT 
Brebeni, judeţul Olt, prin 
înștiințarea prestatorului în 
vederea actualizării bazei de 
date, urmare adresei ANCPI 
nr.17366/11.09.2015. 

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 
Primăriile 

Comunelor: Vişina, 
Milcov, Oboga, 
Vişina Nouă, 
Brastavăţu, 
Vădastra 

31.12.2016 
 
 
 

 

În derulare Activitatea are termen de 
realizare anul 2016. 
Prin Hotărârea de Guvern 
nr.294/2015 a fost aprobat 
Programul naţional de cadastru 
şi carte funciară (PNCCF) 
pentru perioada 2014 – 2023, 
care are drept obiectiv 
înregistrarea gratuită a 
imobilelor în sistemul integrat 
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de cadastru şi carte funciară, la 
nivelul întregii țări. 

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 
 

 

În derulare Activitatea are termen de 
realizare anul 2016. 
S-au efectuat 4.056 conversii 

1.5. Îndreptarea erorilor materiale strecurate în titlurile de 
proprietate emise, cu respectarea prevederilor art. 591 alin.(1) 
şi (3) din Legea fondului funciar nr.18/1991 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.235 
alin.(1)-(2) din Ordinul Directorului General al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 
pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. 

OCPI Olt 
 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

În trim. III s-au efectuat 14 
îndreptări erori materiale şi 6 
îndreptări erori materiale cu 
modificări pe titlurile de 
proprietate emise conform 
legilor fondului funciar 

1.6 Modificarea titlurilor de proprietate conform actelor de stare 
civilă/realităţii din teren, cu respectarea prevederilor art.591 
alin.(2) şi (3) din Legea fondului funciar nr.18/1991 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.235 
alin.(3) din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 pentru 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, în baza Hotărârii 
Comisiei Judeţene Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor agricole şi forestiere 
nr.17556/20.10.2014 privind aprobarea modificării/rectificării 
titlurilor de proprietate, în baza art.591 din Legea fondului 
funciar nr.18/1991 republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, de către OCPI OLT. 

OCPI OLT Permanent Realizat 
Trim. III 

În trim. III s-au efectuat 149 
modificări pe titlurile de 
proprietate emise conform 
legilor fondului funciar 

1.7 Finalizarea Situaţiei inventarierii terenurilor care pot face 
obiectul reconstiturii dreptului de proprietate la nivelul unității 
administrativ-teritoriale, de către Comisia Locală de 
inventariere a terenurilor constituită la nivel de primărie, 
supusă avizării de către OCPI OLT, cu respectarea 
prevederilor art.11 din HG nr.401/2013 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013 

OCPI OLT 
 
 

Permanent În derulare - Situaţia inventarierii terenurilor 
finalizată,  la 110  unităţi 
administrativ-teritoriale; 
- Situaţia inventarierii terenurilor 
returnată,  la 2  unităţi 
administrativ-teritoriale; 
 

 DEZVOLTARE ŞI ADMINISTRAŢIE  
1. Promovarea unor politici stimulative pentru 

stimularea performanţei profesionale a 
personalului din administraţia publică 

1.1. Profesionalizarea corpului funcţionarilor publici - Instruirea 
şi formarea continuă a funcţionarilor publici, adoptarea 
exemplelor de bună practică din administraţia publică 
europeană 

Consiliul Judeţean 
Olt 

APL 
SPD 

2015 Realizat Planul anual de perfecţionare 
profesională pentru anul 2015; 
Evaluarea performanţelor 
profesionale ale personalului 
Adoptarea exemplelor de bună 
practică din administraţia 
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publică. 
Program instruire elaborat, 
programare participare cursuri 
personal din cadrul aparatului 
de specialitate al CJ OLT. S-au 
desfăşurat cursuri de 
perfecţionare în perioada iulie-
septembrie 2015.  
 

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 

2015 Realizat 
 

Adoptarea bugetului judeţean 
an 2015. 
Rectificarea bugetului propriu 

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 în perioada 2014-
2020 

CJ Olt 
 

2015 Realizat 
 

Asigurare cotizaţie anuală ADI 
SV Oltenia 

4 Prioritizarea investiţiilor şi lucrărilor publice în 
contextul unei dezvoltări regionale durabile şi 
echilibrate 

4.1 Continuarea investiţiilor proprii ale Consiliului Judeţean Olt 
finanţate din bugetul propriu aprobat pentru anul 2015 şi din 
sursele disponibile pentru investiţii 

Consiliul Judeţean 
Olt 

2015 Realizat 
Trim. I 

În trimestrul I 2015 - 
Reabilitarea secţiilor 
expoziţionale la Muzeul 
Judeţean Olt şi amenajări 
peisagistice, lucrări decorative 
pentru evidenţierea clădirii şi a 
exponatelor”,  jud.  Olt-  
56.679,30 lei ( inclusiv TVA) 
Trim. III- Lucrări  de  reabilitare  
la  clădirea  Bibliotecii  
Județene  Ion Minulescu- 
248.753  lei  cu TVA 

4.2 Realizarea lucrărilor de reparaţii propuse a se realiza în 
anul 2015 de către Consiliului Judeţean Olt finanţate din 
bugetul propriu aprobat pentru anul 2015 şi din sursele 
disponibile pentru investiţii 

Consiliul Judeţean 
Olt 

2015 Realizat 
 

- Înlocuirea conductelor de 
încălzire din canalul termic al 
CJ Olt – val. 140.655  lei  cu  
TVA; 
- Lucrări de reparaţii la clădirea 
C1 şi anvelopare termică la 
clădirea C2-sediul B al ISU Olt- 
val. 143.728,39  lei  cu  TVA; 
Trim. III- Reabilitare fațade  și  
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reparații  la  învelitoarea  
Muzeului  Județean  Olt- 
140.063  lei  cu  TVA 
Reparații  șarpantă  și  înlocuire  
învelitoare la  clădirea  Birouri  
și  garaje  a  Consiliului  
Județean  Olt- 104.400 lei cu 
TVA 
Împrejmuire la  Centrul 
Ocupational  Drăgăneşti – Olt”,  
-48.856 lei cu TVA 

4.3 Asigurarea  sustenabilităţii  şi durabilităţii  investiţiilor  
realizate prin  Programul  Operaţional  Regional  2007 – 2013  

CJ Olt 2015 Realizat 
 

 

4.4 Dezvoltarea infrastructurii de accesibilitate şi edilitare APL 2015 În curs de 
realizare 

Reabilitare ansamblu străzi 
municipiul Slatina, zona 
Strehareţi şi Nicolae Bălcescu  
(lucrari in continuare)- 100%; 
Construire  parcare  
supraetajată, Slatina, Aleea 
Rozelor (lucrari in continuare)-
100%; 
Atelierul intercultural Victoria 
din Slatina – în procedura de 
achiziţie; 
Alimentare cu energie electrica 
T23 - Dealul Viilor, Mircea 
Botez, Mesteacanului- inaintat 
documentatie CEZ; 
Introducere retele gaze 
naturale, Slatina- Parc 
Industrial, Boiangiului, 
Zorleasca, Recea, 
Agricultorului, Abatorului, Dealul 
Viilor, Garoafelor, Poet Florin 
Dumitrana, Zambilelor, etc- 
lucrări în curs de execuţie pe  
str. Poet Florin Dumitrana şi 
Parc Industrial -75% realizat  
Derularea Programului Slatina 
Haină Nouă- lucrări de aplicare 
a vopselei decorative – realizat 
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100%. 
Extindere şi reabilitare Strada 
Valter Mărăcineanu, municipiul 
Caracal- realizat SF+PT, 
licitaţie finalizată, lipsă aviz 
CFR la autorizaţia de 
construcţie; 
Reabilitare sistem rutier şi 
pietonal pe străzile Aleea teilor 
şi Colonel Pop în municipiul 
Caracal – 90% 
Modernizarea infrastructurii 
rutiere şi pietonale în municipiul 
Caracal – 85% 
Extindere reţea de josă 
tensiune şi iluminat public str. 
Tudor Vladimirescu şi str. 
Salcâmului în municipiul 
Caracal – 100% 
Reabilitare piaţă centrală 
Caracal -45% 
Amenajare şi modernizare 
Centru de Asistenţă Medico-
Socială Caracal – 95%; 
Reabilitare şi modernizare 
Centrul de zi Cristina, Caracal - 
70%; 
Asfaltare DC 13 Piatra Olt- 
realizat 100% 
Extindere reţea de apă şi 
canalizare în Scorniceşti -80%; 
Reabilitarea străzilor din oraşul 
Scorniceşti afectate de lucrările 
de canalizare-70%; 
Iluminat public str. Pompierilor 
satul Şuica-Scorniceşti-30% 
Reparaţii la puntea pietonală 
peste Negrişoara-Negreni 
Scorniceşti- 100%; 
Modernizare târg săptămânal în 
Potcoava- 50%; 
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Modernizare străzi în satele 
aparţinătoare oraşului 
Potcoava- 25%; 
Construcţie punţi pietonale în 
zona periurbană a oraşului 
Potcoava – 100% 
“Promovarea patrimoniului 
cultural si turistic din Orasul 
Corabia prin modernizarea 
Parcului Central”- în derulare; 
Port turistic şi de agrement în 
zona Cap Amonte Port Corabia 
– proiect în implementare ; 

4.5 Reabilitare şi modernizare drumuri periurbane în municipiul 
Slatina 

C.L Slatina 
DASIP Slatina 

2015 În curs de 
realizare 

În trimestrul III: 
Reabilitare str. Slatina: 
str. G. Alexandrescu- 85%; 
str. Tunari – 100%, 
str. Textilistului- 100% 
str. Unirii – 100% 
str. Piteşti – 100% 
Str. Căpitan Aldescu -100% 
str. Caloianca -10% 
Str. A Varipati- Malul Livezii-
10% 
Str. Teodor Burcă – 10% 
Bd. N Titulescu – 70% 
Str. 13 Decembrie- 20% 
Str. Drăgăneşti – 30% 
Str. M. Kogălniceanu -85% 
Modernizare străzi Slatina: 
Str.Eroilor-100%, 
Str. Liliacului -100%, 
Str. Pandurilor- 100%, 
Str. Unirii -100%; 
Str. Cazărmii -100%, 
Str. Caracostea -100%, 
Str. Câmpului – 100%; 
Str. Strandului – 100%; 
Str. M S Andreian – 40% 
Str. Izvorului-40%. 
Str. Grădişte – 40% 
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Fdt. Sopot -90% 
Str. Canal Sopot -30% 
Amenajare : 
str. Teiului – bl. 5-100% 
Sens giratoriu str. Crişan – 
100% 

5. Dezvoltarea infrastructurii sociale, 
educaţionale, sportive, de cultură  

5.1 Investiţii în infrastructura educaţională locală- extindere, 
reabilitare clădiri unităţi şcolare  

APL 2015 În derulare Consolidare, reabilitare şi 
extindere liceul Tudor 
Vladimirescu, oraş Drăgăneşti 
Olt – lucrare în execuţie; 
Construire grădiniţă cu program 
normal cu două săli de clasă , 
oraş Drăgăneşti Olt- lucrare în 
execuţie; 
Continuarea lucrărilor la 
Campusul Colegiului Tehnic 
Danubius – lucrări în derulare; 
Continuarea lucrărilor la cele 2 
grădiniţe cu program prelungit 
din Corabia – în derulare; 
Reabilitare şi modernizare 
Grădiniţa PP1-GPN1 Balş –în 
derulare; 
Şarpantă Liceu Teoretic Balş- 
lucrare  în derulare; 
Executare lucrări de reparaţii la 
şcolile din Negreni – 
Scorniceşti-20%; 
Reabilitare unităţi de 
învăţământ comuna Deveselu -
100%; 
Reparaţii capitale şcoala 
Brastavăţu -100% 
Reabilitare şi modernizare 
acoperiş şcoală Traian – 100% 
Investiţii în infrastructura 
şcolară- renovarea şi 
modrnizarea corpului B şi 
dotarea bazei sportive  la 
Şcoala cu clasele I-VIII Rotunda 
– 40%; 
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5.2.Realizare/extindere/reabilitare/modernizarea unor obiective 
culturale, sportive de interes local 

APL 31.12.2015 În derulare Extindere teren de sport nr.4 şi 
teren sintetic Complex Sportiv 
1Mai, municipiul Slatina – 
lucrare finalizată; 
Reconstrucţia davei geto-dacice 
la Drăgăneşti Olt- în execuţie; 
- “Lucrari de reamenajare a 
bazei sportive “San- Siro, 
judetul Olt, Orasul Corabia”- 
proiect în derulare; 
- Reabilitare Cetate Sucidava- 
proiect în implementare; 
- Reabilitare, extindere şi dotare 
cămin Cultural comuna Seaca – 
100%; 
Reabilitare cămin cultural 
Gropşani, Vulpeni – realizat; 
Modernizare cămin cultural 
comuna Deveselu- 100% 
Înfiinţare Muzeu şi reabilitare 
clădire, comuna Grojdibodu – 
60%; 
Reabilitare Cămin Cultural 
comuna Grojdibodu -10%; 
Modernizare, reabilitare 
termică, reparaţii şi consolidare 
Cămin cultural comuna Osica 
de Sus – 100%; 
Construire Centru social-
cultural comuna Sîmbureşti – în 
curs de realizare. 
Crearea unei baze sportive ]n 
satul Sîmbureşti – 100% 

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

6.1 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit şi a clădirilor 
publice 

APL 2015 În derulare Sprijinirea investiţiilor în 
eficienţă energetică a blocurilor 
de locuinţe din municipiul 
Slatina,  pentru familiile cu un 
venit mediu de: 
 - sub 350 euro/lună – a fost 
realizat; 



 117 

Nr. 
Crt. Direcţia de acţiune Activitatea Entitatea implicată Termen Stadiu 

realizare 
Observații 

- sub 150 euro/lună (II) – a fost 
semnat contractul de lucrări; 
- sub 350 euro/lună (III) – în 
procedura de achiziţie; 
- sub 500 euro/lună (IV) – în 
procedura de achiziţie; 
- sub 150 euro/lună (V) – 
atribuire contract; 
- sub 350 euro/lună (VI) – în 
procedura de achiziţie; 
- sub 350 euro/lună (VII) – în 
procedura de achiziţie; 

7. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor 
europene; 
 

7.1. Continuarea implementării proiectelor în cadrul 
Programelor  Operaţionale 2007-2013; 
Implementarea proiectului finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 
2007-2013. 

Consiliul Judeţean 
Olt 

Consiliile locale din 
judeţ 

Decembrie 
2015 

Realizat 
 Continuarea implementării 
proiectelor în cadrul 
Programelor  Operaţionale 
2007-2013 

 În cadrul Axei  3 – 
ÎMBUNĂTĂŢIREA 
INFRASTRUCTURII SOCIALE , 
Domeniul major de interventie 
3.3. — Extinderea  dotării cu 
echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii 
în situaţii de urgenţă continua 
implementarea   proiectului 
regional Optimizarea capacităţii 
de intervenţie în situaţii de 
urgenţă în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia” care vizează 
extinderea dotarii bazelor 
judeţene pentru situaţii de 
urgenţă din judeţele Olt, Dolj, 
Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi a 
bazei regionale din Regiunea 
de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia 
cu echipamente specifice 
activităţii de intervenţie în 
situaţii de urgenţă. Valoarea 
totală a proiectului – 
6.339.200,00, inclusiv TVA. Va 
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continua implementarea 
proiectului prin achiziționarea 
echipamentelor prevazute (5 
autovehicule cu şenile/ roţi tip 
UTV cu capacitate mărită de 
trecere, 2 autospeciale 
complexe de intervenţie, 
descarcerare şi acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă 
– FRAP şi 3 autofreze de 
zăpadă), necesare dotării 
bazelor ISU din toate cele 5 
judeţe ale Regiunii de 
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia 
pana in anul 2015.      

Stadiu: achizitie echipamente in 
desfasurare (Autofreze de 
zapada); atribuire contract 
achizitie Autospeciale complexe 
de intervenţie, descarcerare si 
acordarea asistentei medicale 
de urgenta –FRAP ; verificare 
prototip şi pregatire receptie. 
 
AXA 5 – Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului, 
Domeniul major de intervenţie 
5.1 –„Restaurarea şi 
valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/ modernizarea 
infrastructurilor conexe” 
1. Reabilitarea sectiilor 
expoziționale la Muzeul 
Județean Olt și amenajări 
peisagistice , lucrări decorative 
pentru evidențierea clădirii și a 
exponatelor 
Stadiu: receptie la terminarea  
lucrarilor  
Dotari – achizionate, montate. 
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Cerere de rambursare finala. 
 
Implementarea proiectului 
finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial 
“Creşterea Competitivităţii 
Economice” 2007-2013.   
Creşterea eficienţei serviciilor 
administraţiei publice locale din 
judetul Olt prin implementarea 
unei soluţii e-guvernare 
performante”, cod SMIS 48394    
Contractul de finanțare 
nerambursabilă nr. 
1163/321/5.12.2013  a fost 
semnat de ConsiliuL Județean 
Olt şi Ministerul pentru 
Societatea Informațională în 
data de 5.12.2013. 
Consiliul Judeţean Olt 
implementează proiectul în 
calitate de lider alături de 
partenerii: Comuna Bălteni, 
Comuna Bobiceşti, Comuna 
Brâncoveni, Comuna Cezieni, 
Comuna Curtişoara, Comuna 
Dobrosloveni, Comuna Fălcoiu, 
Comuna Milcov, Comuna 
Perieţi, Oraşul Piatra-Olt, 
Comuna Pleşoiu, Comuna 
Şerbănesti, Comuna Strejeşti, 
Comuna Tufeni, Comuna 
Vâlcele 

Obiectivul general al 
proiectului îl reprezintă  
creşterea eficienţei, eficacităţii 
şi calităţii serviciilor oferite de 
administraţia locală prin 
eficientizarea activităţii de 
înregistrare şi gestiune a 
Registrului Agricol şi a fluxurilor 
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şi documentelor asociate 
activităţii operative a primăriilor, 
utilizând mijloace specifice 
tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiei. 
      Obiective  specifice 

- Dezvoltarea serviciilor 
publice furnizate de unitățile 
administrativ-teritoriale, la 
finalul perioadei de derulare 
a proiectului, prin 
implementarea unui  sistem  
informatic  integrat  care va 
viza: 

- realizarea unui sistem 
informatic de gestiune a 
Registrului Agricol Electronic; 
- crearea şi punerea la 
dispoziţia cetăţenilor a unui 
portal web de accesare de la 
distanţă a informaţiilor; 
- implementarea de module de 
gestionare a fluxurilor 
electronice de date şi 
management al documentelor, 
stabilire a creanţelor bugetare, 
încasare a creanţelor bugetare, 
inclusiv funcţia de încasare pe 
teren, inspecţie fiscală, urmărire 
a creanţelor, financiar-
contabilitate, buget, resurse 
umane 
      Valoarea totală a proiectului 
este 3.376.153,62 lei, inclusiv 
TVA.  
 Stadiu : livrare echipamente si 
testare conexiuni , demarare 
implementare sistem informatic 
integrat ( integrare baze date 
existente), finalizare instruire, 
realizare raport audit tehnic şi 
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financiar. 
7.2 Monitorizarea stadiului proiectelor implementate de 
autorităţile administraţiei publice locale-Elaborarea de rapoarte 
de monitorizare 

Instituţia Prefectului 
– Judeţul Olt 

2015 Realizat 
Semestrul I 

2015 

Întocmit raport de monitorizare. 
Activitatea de monitorizare se 
realizează semestrial.  

ENERGIE 
1. Creşterea securităţii energetice prin 

modernizarea sistemelor de transport şi 
distribuţie 

1.1. Modernizare staţie 110/20 kV Iancu Jianu 
 

CEZ Distribuţie  – 
Serviciul 

Managementul 
Activelor şi 

Dezvoltare Slatina 

30.06.2015 Realizat 
 

Lucrarea a fost realizată -
30.06.2015 

1.2. Modernizare LEA 20KV Iancu Jianu-Bobiceşti CEZ Distribuţie  – 
SMAD Slatina 

15.04.2015 Realizat Lucrare finalizată la 31.03.2015 

1.3. Reabilitare reţea joasă tensiune, modernizare LEA joasă 
tensiune şi branşamente în judeţul Olt 

CEZ Distribuţie  – 
SMAD Slatina 

30.04.2015-
30.08.2015 

Realizat A fost efectuată lucrarea de 
reabilitare reţea de joasă 
tensiune aferentă PTA Poiana 
Mare – 31.03.2015 
30.04.2015- Modernizare LEA 
joasă tensiune şi branşamente 
sat Coteni. 
31.07.2015- Modernizare LEA 
joasă tensiune şi branşamente 
PTCZ 4 Caracal; 
30.09.2015 – Modernizare linie 
electrică aeriană de joasă 
tensiune şi branşamente 
aferente PTA 2 Izvoru, com. 
Găneasa. 

1.4 Îmbunătăţirea nivelului de tensiune şi al calităţii serviciului 
de distribuţie a energiei electrice: 
- Creşterea capacităţii de distribuţie şi îmbunătăţire nivel de 
tensiune reţea joasă tensiune zona Bold, municipiul Caracal; 
 - Îmbunătăţire nivel tensiune reţea joasă tensiune aferentă 
PTA 1 Bobiceşti 

CEZ Distribuţie  – 
SMAD Slatina 

30.05.2015-
30.07.2015 

Realizat 
Trim. III 

31.08.2015 - Îmbunătăţire nivel 
tensiune reţea joasă tensiune 
aferentă PTA 1 Bobiceşti; 
30.09.2015 - Îmbunătăţire nivel 
tensiune şi creşterea capacităţii 
de distribuţie a energiei 
electrice, zona Bold, municipiul 
Caracal. 

1.5. Înlocuire transformatoare MT/JT în RED din judeţul Olt în 
vederea reducerii pierderilor tehnice – etapa 2015 – Înlocuirea 
a 16 de transformatori 20/0,4 kV 

CEZ Distribuţie  – 
SMAD Slatina 

31.10.2015 Nerealizat 
Trim. III 

Lucrarea are termen de 
realizare 31.10.2015 

1.6. Modernizare posturi de transformare prin montarea unui 
număr de 39 Blocuri de Măsură şi protecţie pentru Iluminat 
Public  

CEZ Distribuţie  – 
SMAD Slatina 

31.08.2015 Realizat 
Trim. III 

Lucrarea a fost realizata 
31.08.2015 
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Eficienţa energetică şi protecţia mediului 
1. Protecţia mediului şi valorificarea surselor de 

energie regenerabilă prin dezvoltarea cu 
precădere a proiectelor bazate pe 
biocombustibil, energie solară, eoliană 

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

Primăria Slatina 
 
 

2015 
 

Nerealizat 
Trim. III 

Lucrarea are termen de 
realizare anul 2015.  
A fost contestată licitaţia 

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

Primăria Potcoava 31.12.2015 În curs de 
realizare 

 

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

Primăria oraş 
Corabia 

2015 În curs de 
realizare 

 

1.4. Realizare parc fotovoltaic comuna Vulpeni Primăria Vulpeni 2015 Realizat  
85% 

 

1.5. Instalare sisteme de încălzire care folosesc energie 
regenerabilă- panouri solare – la Şcoala Gimnazială, grădiniţă, 
primărie  

Primăria Coteana 
AFM 

2015 Nerealizat 
Trim. II 

Proiect depus la AFM, 
deocomdată nu a fost primit 
răspuns 

Sprijinirea 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 

2015 Realizat 
100% 

 

1.2 Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna 
Deveselu, satele: Deveselu şi Comanca 

Primăria Deveselu, 
Concesionarul 

serviciului 

2015 În derulare Întrucât la prima procedură de 
achiziţie publică privind 
concesionarea serviciului nu au 
fost depuse oferte, s-a solicitat, 
la finele anului 2014 Ministerului 
Energiei reluarea procedurii de 
achiziţie publică privind 
concesionarea serviciului. 
Primăria Deveselu a solicitat CJ 
Olt emiterea certificatului de 
Urbanism. 
A fost înaintat Certificatul de 
Urbanism la Ministerului 
Energiei pentru reluarea 
procedurii de achiziţie publică 
privind concesionarea 
serviciului 

MEDIU 
Combaterea schimbărilor climatice 

1 Combaterea schimbărilor climatice 
 

1.1 Realizarea de controale la operatorii economici care deţin 
autorizaţii pentru emisii gaze cu efect de seră pentru 
verificarea încadrării în plafoanele de emisie alocate. 

Garda Naţională de 
Mediu – 

Comisariatul 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

In trim. III 2015 au fost verificati 
4 operatori economici care deţin 
autorizaţii de emisii de gaze cu 
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Judeţean Olt efect de seră în cadrul 
inspecţilor planificate 

1.2. Verificarea documentelor în cadrul Programului CASA 
VERDE – sesiunea de finanţare 2011  

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Olt  
 

Până la 
expirarea 

termenului de 
valabilitate al 
contractelor 
de finanţare 

Realizat 
Trim. III 

Au fost verificate şi înregistrate 
19  dosare de decontare şi 
semnate 3 contracte de 
finanţare de către beneficiarii 
Programului CASA VERDE. 

Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă 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 

APM Olt  
Gestionari fonduri 

de vânătoare 
ONG-uri 
Custozi 

Consiliul Judeţean 
Olt 

2016 În curs de 
realizare 

S-au depus 2 proiecte pe 
programul de finanțare CBC 
Romania Bulgaria. 

 
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 Realizat  
 

S-a realizat evaluarea la 
speciile strict protejate de faună 
sălbatică. La nivelul județului 
Olt nu sunt solicitări pentru 
aprobarea de cote pentru 
speciile mai sus menționate. 

2.2. Protecţia speciilor de păsări conform Directivei Păsări prin: 
 - analizarea in CAT a proiectelor 
 - emiterea autorizaţiilor de mediu pentru activităţile de 
vânătoare 

APM Olt 
Gestionari fonduri 

de vânătoare 
ONG-uri 
Custozi 

GNM CJ Olt 

Permanent Realizat În trim. I – Au fost analizate în 
cadrul şedinţei Comisiei de 
Analiză Tehnică 4 proiecte 
pentru care s-a solicitat 
efectuarea Evaluării Adecvate 
conform O.M.  nr. 19 din 13 
ianuarie 2010 pentru aprobarea 
Ghidului metodologic privind 
evaluarea adecvată a efectelor 
potenţiale ale planurilor sau 
proiectelor asupra ariilor 
naturale protejate de interes 
comunitar, din care 2 finalizate 
şi 2 în curs de reglementare. 
A fost emisă o autorizaţie 
pentru activitatea de recoltare 
plante din flora sălbatică. 
În trim. II- Au fost analizate în 
cadrul şedinţei Comisiei de 
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Analiză Tehnică 10 proiecte . 
A fost emise 8 autorizaţii pentru 
activitatea de 
vânătoare/recoltare plante din 
flora sălbatică. 
În trimestrul III au fost analizate 
4 proiecte în şedinţa CAT şi  au 
fost emise 4 autorizații  de 
mediu pentru activităţile de 
vânătoare- faună. 

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

APM Olt 
ONG-uri, custozi 

Anual Realizat 
 

S-a realizat evaluarea la 
speciile strict protejate de fauna 
sălbatica şi au fost introduse 
datele în baza de date 

2.4. Realizarea inspecţiilor şi controalelor de mediu 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 

31.12.2015 Realizat 
 

In trim. III 2015 s-au realizat 23 
controale planificate in 
domeniul biodivesitatii 

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

GNM- CJ Olt 31.12.2015 Realizat 
 

In trim. III 2015 s-a realizat 11 
controale la o arie naturala 
protejata 

3. Conservarea biodiversităţii 3.1 Monitorizarea Proiectului LIFE GREEN BORDERS APM Olt Anual Realizat 
 

S-a întocmit raportul de 
monitoring şi s-a transmis la 
WWF ROMANIA. 

3.2. Analiza proiectelor şi a planurilor cu posibile efecte asupra 
ariilor naturale protejate de interes comunitar 

APM Olt Permanent Realizat În trim. I – Au fost analizate 8 
proiecte pentru care s-a solicitat 
efectuarea Evaluării Adecvate 
conform O.M.  nr. 19 din 13 
ianuarie 2010 pentru aprobarea 
Ghidului metodologic privind 
evaluarea adecvată a efectelor 
potenţiale ale planurilor sau 
proiectelor asupra ariilor 
naturale protejate de interes 
comunitar, din care 4 finalizate, 
iar 4 în curs de reglementare. 
În trim. II- Au fost analizate 13 
proiecte/planuri  în şedinţe 
CAT/Grupuri de lucru în scopul 
identificării posibilelor efecte 
asupra ariilor naturale protejate 
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de interes comunitar. 
În trimestrul III au fost analizate  
4 proiecte în şedinţa CAT şi 10 
planuri în şedinţa CSC. 

4. 
 
 

 

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

4.1.Cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor 
sălbatice 

APM Olt 
ONG-uri 
custozi 

2015 Realizat S-au realizat cartările pentru 9 
situri Natura 2000. 
În trim. III -  Au fost analizate 
documentaţiile şi s-au emis 
avize favorabile pentru 8 
Planuri de management ale 
ariilor naturale protejate.  

5. 
 
 

Planuri de management pentru ariile naturale 
protejate  

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

APM Olt 
ONG-uri 
custozi 

2015 Realizat A fost realizat Planul de 
management al ariei naturale 
protejate Valea Olteţului - 
ROSCI0266 – de către custode 
ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ 
SOCIOLOGIA MILITANS şi 
urmează a fi aprobat prin ordin 
de ministru. 
În trimestrul II 2015 nu au fost 
depuse la APM  Olt 
regulamente/planuri de 
management pentru ariile 
naturale protejate. 
În trimestul III a fost depus la 
APM  Olt  Regulamentul  de 
organizare şi funcţionare al 
Ariei Protejate Valea Olteţului 
ROSCI0266 şi al rezervaţiei 
naturale şi a fost  avizat 
favorabil.   
S-au emis avize favorabile 
pentru 8 Planuri de 
management ale următoarelor 
Ariilor Naturale Protejate: 
Nisipurile de la Dăbuleni; 
Pădurea Studiniţa; Pădurea 
Sarului; Pădurea Călugarească; 
Pădurea Seaca-Optăşani; 
Pădurea Topana; Pădurea 
Vlădila; Pădurea Braniştea 
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Catârilor. 
5.2.Avizarea regulamentelor si planurilor de management 
pentru ariile naturale protejate şi siturile Natura 2000 

APM Olt 2015 Realizat A fost aprobat prin procedura 
SEA Planul de management al 
ariei naturale protejate Valea 
Olteţului - ROSCI0266. 
În trimestrul II 2015 nu au fost 
avizate regulamente/planuri de 
management pentru ariile 
naturale protejate. 
S-au emis avize favorabile 
pentru 8 Planuri de 
management ale ariilor naturale 
protejate şi un regulament. 

5.3.Introducerea planurilor de management în aplicaţia 
“SINCRON” 

APM Olt 2016 În curs de 
realizare 

Activitatea are termen de 
realizare anul 2016. După 
aprobarea planurilor de 
management prin Ordin de 
ministru va urma introducerea 
lor în aplicaţia “SINCRON”. 
În trimestrul III nu s-au introdus 
date în aplicaţia SINCRON . 
Se vor introduce datele în 
aplicaţia IBIS de către 
administrator/custode/experţi 
subcontractaţi, date care 
contribuie la actualizarea şi 
îmbunătăţirea calităţii datelor 
din formularul standard Natura 
2000. 

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

6.1. Continuare implementare proiect – Conservarea 
biodiversităţii în judeţul Olt 

Consiliul Judeţean 
Olt 

2015 În 
implementare 

Contract de Finanţare nr. 
129489/08.06.2012  
Valoare (Lei la data semnării): 
3.395.292 lei (din care valoare 
eligibilă 2.928.461 lei – 
2.342.769 lei finanţare 
nerambursabilă din FEDR şi 
585.692 lei de la bugetul de 
stat; valoare, alta decât cea 
eligibilă este de 466.831 lei şi 
reprezintă valoarea TVA 
aferentă valorii eligibile a 
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Proiectului) 
Perioada Contractului de 
finanţare (dată semnare/dată 
finalizare):  
de la 08.06.2012 până la 
30.11.2015 
Stadiul implementarii :   
CS1- Achiziţie  servicii asistenţă 
tehnică pentru inventarierea si 
cartografierea speciilor si 
habitatelor – stadiu: 100 %  
CF  - Achiziţie 1 soft Arc View – 
stadiu 100 % 
CS2 - Achizitie servicii realizare 
SEA – 80 %  
CL1 - Realizare gard viu in 
padurea Studinita – 100 % 
CF2  Achizitie materiale de 
constientizare – stadiu : 100 % 
CS3 -Servicii organizare 
excursii si seminarii – stadiu: 90 
% 
CS4-Servicii realizare şi 
întreţinere website–stadiu: 
100% 
CS5- Achiziţie pentru 
publicitatea obligatorie -servicii 
publicitate proiect (comunicate 
de presa) – stadiu: 80 % 
CF3- Achiziţie bunuri necesare 
funcţionării UIP (laptop cu 
licenţe, multifuncţională, ploter, 
aparat foto, GPS, UPS, hard-
diskuri ext, imprimantă), 
Consumabile- stadiu: 100 % 
CF4 - Achiziţie pentru 
desfăşurarea Managementul de 
Proiect -mobilier birou UIP- 
stadiu: 100 % 
CS6- Achiziţie servicii audit 
extern – stadiu: 80 % 
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CS7-Achiziţie telefonie fixă/fax, 
telefonie mobilă şi trafic internet 
pentru UIP2- stadiu: 100 %  

Managementul deşeurilor şi substanţelor periculoase 
1. Accelerarea realizării sistemelor integrate de 

gestiune a deşeurilor, inclusiv prin 
îmbunătăţirea absorbţiei  fondurilor europene 

1.1. Continuare implementare proiect – Sistem gestionare 
deşeuri la nivelul judeţului Olt 

Consiliul Judeţean 
Olt, 112 localităţi din 

judeţ 

2015 În 
implementare 

Contract de Finanţare 
nr.132032/28.04.2011 incheiat 
intre Ministerul Mediului şi 
Pădurilor şi Consiliul Judeţean 
Olt şi avizat de Asociaţia de 
Dezvoltate intercomunitară “Olt-
Eco”. 
Valoare (Lei la data semnării): 
130.544.001 Lei  Lei*, fără TVA, 
din care: 
Valoarea eligibilă:  126.484.109 
Lei 
Valoarea eligibilă conform POS: 
118.287.938 din care: 80% 
FC/FEDR: 94.630.350 Lei , 
18% Buget de Stat: 21.291.830 
Lei ,   2% Buget Local**:  
2.365.758 Lei 
Perioada Contractului de 
finanţare (data semnare/data 
finalizare) :  
Data semnării Contractului de 
Finanţare: 28.04.2011, curs 
inforeuro 1 Euro= 4,1035 Lei 
Data finalizării proiectului: 
31.08.2015 
Indicatorii fizici ai proiectului: 
Depozit conform (constructia 
primei celule) -1                             
Depozite urbane neconforme 
inchise si reabilitate - 6 
Statii de sortare -1 
Statii de transfer - 4 
Stadiu: 
Implementare  
Contracte incheiate:  
Supervizarea contractelor de 
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lucrări şi furnizare – realizat  
96,96   %  
Verificarea proiectelor tehnice – 
realizat 100  %  
Asistenţă tehnică pentru 
management şi conştientizare 
publică- realizat 93,56 %  
Audit anual al proiectului –    
realizat 58   %  
Asistenţă acordată de 
proiectant pe durata execuţiei 
lucrărilor - realizat 100  % 
Furnizare bunuri UIP – realizat 
100 %  
Furnizare echipamente pentru 
colectarea deseurilor – realizat 
100 %  
Contracte de lucrări 
CL1. Contractul de lucrări 
„Construirea Centrului de 
Management Integrat al 
Deseurilor (CMID) Balteni – 
realizat 98 %  
CL2. Contractul de lucrări 
„Construcţia staţiilor de transfer 
şi a punctelor de colectare a 
deşeurilor” – realizat 100 % 
CL3. Contractul de lucrări  
„Închiderea depozitelor urbane 
existente” 
Stadiu: realizat 70,50   % 

1.2.Monitorizarea implementării Sistemului integrat de gestionare a 
deşeurilor la nivel judeţean după finalizarea depozitului ecologic 

APM Olt Permanent Realizat La finele trim III 2015 stadiul de 
realizare al lucrărilor  de 
construcție 100 % .  

1.3. Monitorizarea depozitelor de deşeuri după închiderea lor. APM Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

S-au efectuat  controale 
împreună cu GNM-CJ Olt la 
Depozitul  ecologic conform 
pentru deşeuri industriale SC 
ALRO SA Slatina şi la  
Depozitul neconform pentru 
deşeuri industriale 
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nepericuloase S.C. Vespa 
Investments &Consulting S.R.L. 
Arges punct de lucru Birza –
Braneţ Jud .Olt 

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

APM Olt Permanent Realizat 
Trim. I,II, III 

S-au introdus datele primite de 
la agenţii economici care 
gestionează deşeuri în vederea 
realizării bazei de date SIM  
pentru anul 2013. 
S-a realizat baza de date VSU 
pentru anul 2013. 
S-au introdus datele primite de 
la agenţii economici care 
gestionează deşeuri în vederea 
realizării bazei de date SIM . 

1.5. Monitorizarea Planului  judeţean de gestionare a deşeurilor APM Olt Anual In curs de 
realizare 

S-au colectat şi prelucrat datele 
de la agenţii de salubritate  în 
vederea întocmirii raportului de 
monitorizare a  Planului 
Judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor. 

2. 
 
 
 
 

Managementul deşeurilor şi substanţelor 
periculoase 

2.1. Inspecţia amplasamentelor care intră sub incidenţa 
Directivei SEVESO II  cu privire la aplicarea măsurilor privind 
prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate 
substanţe periculoase.  

GNM- CJ Olt 31.12.2015 Realizat 
 

In trim. II 2015 s-au realizat 3 
inspectii comune cu ISU Olt si 
APM Olt pe amplasamente care 
prezinta risc major. 
In trim. III 2015 s-au realizat 2 
inspectii comune cu ISU Olt si 
APM Olt pe amplasamente care 
prezinta risc major 

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

GNM- CJ Olt 31.12.2015 Realizat 
 

In trim. II 2015 s-au realizat 3 
control la 3 operatori care 
gestioneaza substanţe 
periculoase. 
In trim. III 2015 s-au realizat 14 
controale la operatori care 
gestioneaza substanţe 
periculoase. 

2.3. 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 circuitul de reciclare 

GNM- CJ Olt 31.12.2015 Realizat 
 

In trim. I 2015 s-au verificat 8 
operatori economici  
In trim. II 2015 s-au verificat 10 
operatori economici. 
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In trim. III 2015 s-au verificat 3 
operatori economici. 

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

GNM- CJ Olt 31.12.2015 Realizat 
 

In trim. I 2015 s-au realizat 18 
controale  
In trim. II 2015 s-au realizat 11 
controale; 
In trim. III 2015 s-au realizat 10 
controale; 

2.5. Efectuarea de controale la operatorii economici care 
desfăşoară activităţi de colectare şi valorificare deşeuri şi 
resturi metalice, nemetalice. 

GNM- CJ Olt 31.12.2015 Realizat 
 

In trim. I 2015 s-au realizat 17 
controale 
In trim. II 2015 s-au realizat 9 
controale. 
In trim. III 2015 s-au realizat 11 
controale 

2.6. Efectuarea de 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 31.12.2015 Realizat 
 

In trim. I 2015 s-au realizat 7 
controale 
In trim. II 2015 s-au realizat 8 
controale 
In trim. III 2015 s-au realizat 4 
controale 

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

GNM- CJ Olt 31.12.2015 Realizat 
Trim. I 

In trim. I 2015 s-a efectuat  1 
control 
In trim. II 2015 nu s-au efectuat   
controale 
In trim. III 2015 nu s-au efectuat   
controale 

3. Imbunătătirea capacităţii instituţionale în 
domeniul managementului chimicalelor 

3.1.Aprobarea de transporturi de deşeuri periculoase pe 
teritoriul României 

APM Olt Permanent Realizat 
 

În trim. I – au fost aprobate un 
nr de 60 transporturi de deşeuri 
periculoase. 
În trim. II - au fost aprobate un 
numărr de 17 transporturi de 
deşeuri periculoase. 
În trim. III - au fost aprobate un 
nr de 29 de transporturi de 
deseuri periculoase pe teritoriul 
judetului Olt 

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

APM Olt Permanent Realizat 
 

S-au  introdus datele primite de la 
agenții economici care produc 
sau utilizează  substanţe chimice  
în vederea realizării bazei de date 
SIM  pentru anul 2013. 
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3.3 Inspecţia obiectivelor şi instalaţiilor din judeţul Olt care intră 
sub incidenţa Directivei SEVECO II în colaborare cu ISU Olt şi 
GNM Olt, cu privire la aplicarea măsurilor specifice pentru 
prevenirea producerii unor accidente în care să fie implicate 
substanţe periculoase 

APM Olt 
GNM CJ Olt 

ISU Olt 

31.12.2015 Realizat 
 

Conform Planului comun de 
inspecţii întocmit  la începutul  
anului 2015 pentru operatorii 
economici clasificaţi după HG 
804/2007 (SEVESO II.) s-a 
verificat un amplasament care se 
încadrează sub prevederile 
Directivei SEVESO în data de 06-
07.04.2015( obiectivul SC ALRO 
SA Slatina)  
S-au realizat  cele  3 controale 
stabilite pentru  trimestrul al  II-lea  
2015  în Planul anual de inspecţii 
întocmit la începutul  anului 2015. 
S-a realizat 1 control   stabilit 
pentru   trimestrul al - III - lea  
conform Planului anual de 
inspecţii întocmit la începutul  
anului 2015. 

Evaluarea şi pmbunătăţirea calităţii aerului; controlul poluării 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 Realizat 
 

Staţia automată de monitorizare 
a calităţii aerului a efectuat  
determinări automate pentru 
indicatorii dioxid de sulf (SO2), 
oxizi de azot( NO, NOX, NO2), 
monoxid de carbon(CO), ozon 
(O3), pulberi prin metoda 
nefelometrică  (PM10), valori 
orare a căror validare a dus la  
obţinerea unor indicatori de 
calitate a aerului din municipiul 
Slatina. Nu au fost înregistrate 
depăşiri ale valorilor 
indicatorilor monitorizaţi faţă de 
limitele legale. 

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

APM Olt Permanent Realizat 
 

Prin laboratorul APM Olt s-au  
efectuat determinări la emisii şi 
pulberi totale în coş,  
determinări automate la 
indicatorul carbon organic total 
(TOC) la agenţi economici din 
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judeţul Olt. 
1.3.Evaluarea emisiilor totale anuale de compuşi organici 
volatili în atmosferă la staţiile de distribuţie a benzinei; 
inventarul anual al instalaţiilor existente (depozite, staţii PECO, 
containere mobile). 

APM Olt Anual În curs de 
realizare 

S-au primit chestionarele 
completate de către operatorii 
economici. 
Sesiunea de raportare 

pentru anul 2014 se va 

deschide în baza unei 

adrese transmise de către 

ANPM. 
1.4.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 (anual pentru containere mobile şi la 2 
ani pentru staţii PECO); 

APM Olt Permanent Realizat 
 

S-au transmis adrese către 
operatorii economici din judeţ 
privind reinspectarea 
instalaţiilor şi obţinerea unui 
nou certificat COV (staţii PECO, 
containere mobile) 

1.5.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 Realizat 
 

S-au primit de la agenţii 
economici care intră sub 
Directiva COV-Solvenţi  
Schemele de reducere şi 
Planurile de gestionare a 
solvenţilor. 
Au fost validate datele introduse 
în registrul COV din cadrul SIM 
de  responsabilul APM Olt. 

1.6. Inspecţia obiectivelor a căror categorie de activitate se 
regăseşte în Anexa 1 a OUG nr. 152/2005 – privind prevenirea 
şi controlul integrat al poluării- aprobată prin Legea nr. 
84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

GNM-CJ Olt 31.12.2015 Realizat 
 

In trim. I 2015 s-au efectuat 2 
controale la instalatii IPPC  
In trim. II 2015 s-au efectuat 5 
controale la instalatii IPPC 
In trim. III 2015 s-au efectuat 7 
controale la instalatii IPPC 

1.7. 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 31.12.2015 Realizat 
Trim. I,II 

In trim. I 2015 s-a realizat 2 
inspectii  
In trim. II 2015 s-a realizat 2 
inspectii 
In trim. III 2015 nu s-a realizat  
inspectii 

Protecţia solului şi subsolului 
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, realizarea 
listelor siturilor contaminate/potenţial contaminate. 

APM Olt Permanent Realizat 
 

În trim. I - Au fost validate 
datele pentru 6 situri 
contaminate. 
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În trim. II - Au fost monitorizate 
7 situri potential contaminate. 
În trim. III - Au fost validate 
datele pentru 10 situri 
contaminate. 

1.2.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 Realizat 
 

În trim. I - Au fost analizate şi 
aprobate 5 rapoarte geologice 
de investigare. 
În trim. II - Au fost analizate 12 
documentatii stabilindu--se 
măsurile tehnice pentru 
remediere. 
În trim. III -Au fost analizate şi 
aprobate 9 rapoarte geologice 
de investigare 

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

APM Olt Permanent Realizat 
 

În trim. I - Au fost urmărite 
lucrările de remediere la 3 situri 
contaminate şi s-au verificat 
rezultatele monitorizării post 
remediere. 
În trim. II - Au fost urmărite 
lucrările de decontaminare la 5 
situri contaminate. 
În trim. III - Au fost urmarite 
lucrarile de remediere la 5 situri 
contaminate si s-au verificat 
rezultatele monitorizarii post 
remediere. 

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

GNM-CJ Olt 31.12.2015 Realizat 
Trim. II, III 

In trim. II 2015 s-au efectuat 6 
controale la acest tip de 
investitii ; 
In trim. III 2015 s-au efectuat 5 
controale la acest tip de 
investitii 

1.5. 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 31.12.2015 Realizat 
Trim. II,III 

In trim. II 2015 s-au realizat 18 
inspectii la Instalaţiile de 
exploatare a ţiţeiului şi gazelor 
naturale ale OMV Petrom SA ; 
In trim. III 2015 s-au realizat 6 
inspectii la Instalaţiile de 
exploatare a ţiţeiului şi gazelor 
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naturale ale OMV Petrom SA 
Îmbunătăţirea gradului de educare şi conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor cetăţenilor pn 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 Realizat 
 

În trim. I - Numărul articolelor 
apărute în mass media scrisă 
locală şi regională urmare a 
difuzării informaţiilor de mediu a 
fost de 41, numărul 
comunicatelor de presă difuzate 
de APM Olt a fost de 7 şi s-au 
acordat 4 interviuri posturilor 
locale de radio şi televiziune. 
În trim. II- Numărul articolelor 
apărute în mass media scrisă 
locală şi regională urmare a 
difuzării informaţiilor de mediu a 
fost de 36, numărul 
comunicatelor de presă difuzate 
de APM Olt a fost de 1 şi s-au 
acordat 5 interviuri posturilor 
locale de radio şi televiziune. 
În trim. III Au fost difuzate  de 
către APM Olt 2 comunicate de 
presă şi s-a acordat 1 interviu 
postului de  televiziune TVR 
Craiova. Numărul articolelor 
apărute în mass media scrisă 
locală şi regională urmare a 
difuzării informaţiilor de mediu a 
fost 20. 

1.2.Asigurarea accesului publicului la informaţiile de interes 
public şi de mediu  
 

APM Olt Permanent Realizat 
 

În trim. II- S-au înregistrat  şi 
soluţionat 9 cereri de informaţii 
privind mediul. 
În trim. III - S-au înregistrat  şi 
soluţionat 10 cereri de informaţii 
privind mediul 

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 Realizat 
 

În trim. I - S-a încheiat 1 
Parteneriat Educaţional cu 
Şcoala Eugen Ionescu Slatina, 
cu tema „Salvaţi Pădurile, 
oameni mari!”. 
În trim. II - S-a încheiat 1 
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Protocol de Colaborare cu 
Şcoala Eugen Ionescu Slatina, 
pentru organizarea „Marşului 
pentru viitor” cu ocazia Zilei 
Mondiale a mediului – 5 iunie 
2015. 
În trim. III - Nu s-au încheiat 
protocoale de colaborare cu 
instituţiile de învăţământ din 
judeţ privind educaţia ecologică 
a elevilor 

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

APM Olt Permanent Realizat 
 

Trim. I - S-au organizat activităţi 
de educaţie a elevilor cu ocazia 
zilelor aniversare din calendarul 
de mediu: Ziua  Mondială a 
Zonelor Umede – 2 februarie 
2015 şi Ziua Mondială  a Apei – 
22 martie 2015. 
Trim. II -S-au organizat un 
număr de 9 activităţi de 
educaţie a elevilor cu ocazia 
zilelor aniversare din calendarul 
de mediu: Ziua Păsărilor – 1 
aprilie 2015, Ziua Pământului – 
22 aprilie 2015, Ziua Mondială a 
Mediului – 5 iunie 2015. 
De asemenea, s-a organizat la 
sediul APM Olt o activitate de 
educaţie ecologică în cadrul 
programului Să ştii mai multe, 
să fii mai bun!( Săptămâna 
Altfel ) cu participarea elevilor şi 
cadrelor didactice de la Şcoala 
nr. 3 Slatina. 
În data de 8 mai 2015, s-a 
participat la activitatea de 
ecologizare din cadrul 
campaniei „Let's Clean Up 
Europe” la Pădurea Strehareţi 
Trim. III- S-au organizat 
activităţi de educaţie a elevilor 
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cu ocazia zilelor aniversare din 
calendarul de mediu: Ziua 
Internaţională pentru Protecţia 
Stratului de Ozon – 16 
septembrie 2015 şi Săptămâna 
Mobilităţii Europene 16 – 22 
septembrie 2015. 

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 31.12.2015 Realizat 
Trim. I, II 

In trimestrul I 2015 au fost 
organizate 4 actiuni de educatie 
ecologica cu ocazia zilei 
nationale a Garzii de Mediu 
(12.03.2015): ore deschise la 
scoala nr. 1 Slatina, Liceul 
Teoretic Osica de Sus, vizita 
tematica la SC Prysmian SRL si 
la SC ALRO SA 
In trimestrul II 2015 au fost 
organizate 2 actiuni de educatie 
ecologica cu ocazia zilei 
mondiale a mediului  
În trim. III –nu au fost 
organizate acţiuni. 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii pn cadrul comunităţilor  
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii în cadrul 
comunităţilor 

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

GNM-CJ Olt 31.12.2015 Realizat 
Trim. I, III 

In trim. I 2015 s-au  efectuat 
inspectii in 7 municipii si orase 
ale judetului in cadrul controlului 
tematic dispus de GNM-CG 
In trim. II 2015 nu s-au  efectuat 
inspectii privind administrarea 
spatiilor verzi 
In trim. III 2015 s-au  efectuat 3 
inspectii privind administrarea 
spaţiilor verzi. 

1.2. 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 31.12.2015 Realizat 
 

In trim. I 2015 s-a verificat 1 
instalatie de tratare a apelor 
uzate menajere.  
In trim. II 2015 s-a verificat 3 
instalatii de tratare a apelor 
uzate menajere. 
In trim. III 2015 s-a verificat 6 
instalatii de tratare a apelor 
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uzate menajere. 
1.3. 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 31.12.2015 Realizat 
 

In trim. I 2015 s-au realizat 25 
inspecţii. 
In trim. II 2015 s-au realizat 40 
inspecţii. 
In trim. III 2015 s-au realizat 5 
inspecţtii. 

Achiziţii publice verzi 
1 Ameliorarea mediului urban menţinerea şi 

dezvoltarea spaţiilor verzi în vederea atingerii 
mediei europene de spaţiu verde pe cap de 
locuitor;  

1.1  Slatina ,, Orasul Teraselor Verzi ,, Primăria Slatina 2015 Realizat 
Trim. I 

A fost întocmit regulamentul 

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 Realizat 
100% 

 

1.2. Avizarea şi autorizarea folosinţelor de apă S.G.A. Olt   Permanent Realizat 
100% 

 

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

S.G.A. Olt   Permanent, 
conform 

termenelor din 
programul 

unitar 

Realizat 
100% 

 

1.4. Monitorizarea şi combaterea poluărilor accidentale a 
apelor, actualizarea programului de prevenire şi combatere a 
poluării accidentale,  

S.G.A. Olt   Permanent 
Realizat 
100% 

 

1.5. Monitorizarea utilizatorilor de apă asigurarea fluxurilor 
informaţionale,  asistenţă tehnică 

S.G.A. Olt Permanent Realizat 
100% 

 

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 internationale în acest domeniu; 
Implementarea proiectelor finanţate din 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu – 
POS-MEDIU. 

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

SGA Olt Permanent Realizat 
100% 

 

2.2 Continuare implementare proiect (POS Mediu) – 
Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în 
judeţul Olt  

Consiliul Judeţean 
Olt Consiliile Locale 

municipale şi 
orăşeneşti din judeţ 

2015 În 
implementare 

Stadii fizice pe fiecare contract 
de lucrari:  
Contractul de lucrări 
„Reabilitarea si extinderea 
Statiei de Epurare Slatina si 
executia unui foraj la Statia de 
Epurare Scornicesti – 100 %  
Contractul de lucrări „Lucrari la 
sursele de apa, statiile de 
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tratare apa din Scornicesti, 
Draganesti-Olt, Piatra-Olt si 
Potcoava – 100 %  
Contractul de lucrări „Statii de 
Epurare Slatina in orasele 
Draganesti-Olt, Piatra-Olt si 
Potcoava” – 99,88  % 
Contractul de lucrări 
„Reabilitare si Extindere Retele 
de Apa si Canalizare in 
Municipiul Slatina”- 98,10  %  
Contractul de lucrări 
„Reabilitare si extindere retele 
de apă si canal în Scornicesti si 
Potcoava”  CONTRACT 
REZILIAT. Relansare 
procedura pe rest de executat). 
Reluare executie – 71 %  
Contractul de lucrări 
„Reabilitare si Extindere Retele 
de Apa si Canalizare in orasele 
Piatra-Olt si Draganesti-Olt”-    
100 %  
Contractul de lucrări „Lucrari la 
sursele de apa Slatina”- 100  % 

2.3. Realizarea proiectelor de investiţii de alimentare cu apă, 
canalizare şi staţii de epurare ape uzate în judeţul Olt 

APL 2015 În curs de 
realizare 

Alimentare cu apă şi canalizare, 
inclusiv epurarea apelor uzate 
în oraşul Corabia – lucrare în 
desfăşurare; 
Extinderea reţelei de apă şi 
canalizare în satele 
componente ale oraşului 
Scorniceşti – 80%; 
Reţea de alimentare cu apă în 
comuna Deveselu, 16,40 km- 
99%-; 
Sistem de canalizare menajeră 
şi staţie de epurare a apelor 
uzate în comuna Deveselu, 
16,4 km – 99%; 
Extindere alimentare cu apă în 
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comuna Deveselu – 98%; 
Alimentare cu apă în satele 
Oporelu, Beria de Jos şi Beria 
de Sus, comuna Oporelu -
100%; 
Prima înfiinţare a unui sistem 
centralizat de alimentare cu 
apă, captare şi staţie de tratare 
a apei, prima înfiinţare a unui 
sistem centralizat de canalizare 
şi epurare comuna Pîrşcoveni, 
satele Pîrşcoveni, Butoi, Olari – 
100% 
Înfiinţarea reţelei de canalizare 
ape menajere, comuna 
Sâmbueşti – în curs de 
realizare; 
Înfiinţare sistem de canalizare 
cu staţie de epurare în comuna 
Gârcov – construcţia începe în 
luna octombrie 2015; 
Ececuţie reţea de canalizare şi 
construire staţie de epurare – 
sat Brâncoveni – Proiectul în 
curs de realizare; 
Sistem de canalizare şi tratare 
a apelor uzate în comuna 
Movileni, sat Movileni (OuG 28) 
- 55%; 
Prima reţea publică de apă 
uzată (canalizare, staţie de 
epurare), extindere reţea 
publică de apă, Movileni– 75%; 
Înfiinţare reţea publică de apă, 
Şopârliţa – 57%; 
Continuarea lucrărilor la 
Sistemul centralizat de 
canalizare şi epurare ape uzate 
menajere în satul Cruşovu, 
comuna Brastavăţu – 28%, 
lipsă fonduri; 
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Reţea de apă în satul 
Brastavăţu – 70%; 
Canalizare satul Vlăduleni şi 
zona Medinţi- satul Osica de 
Sus (AFM)- nu au fost alocate 
fonduri; 

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 Participarea la verificarea stării tehnice şi funcţionale  a 
construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor. 

SGA Olt 
 

Trim. IV 2015 
 

Nerealizat 
Trim. III 

Activitatea are termen de 
realizare trimestrul IV 2015. 
Acţiunea de verificare va începe 
în data de 12 noiembrie 2015, 
conform graficului.  

4. Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul 
diminuării efectelor inundaţiilor şi al secetei 
hidrologice; 
Dezvoltarea infrastructurii sistemului de 
gospodărire a apelor prin realizarea de 
investiţii. 

4.1.Propuneri de lucrări de investiţii privind regularizarea 
râurilor din judeţul Olt  

SGA OLT 
A.B.A.Olt 
AN-AR, 

Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor  

2015 Realizat 
 

 

4.2. Decolmatări mecanice pe râuri şi pârâuri din judeţul Olt SGA Olt 
 

2015 Realizat 
110% 

 

4.3 Continuarea lucrarilor de indiguire a riului Vedea la Corbu, 
pe o lungime de 1,5km  

ABA Arges - Vedea 31.12.2015 Realizat 
25% 

Activitatea are termen de 
realizare 31.12.2015. 
Lucrarea a început în luna iulie 
2015 

4.4 Suprainaltarea digului de pe malul sting al riului Vedea in 
localitatea Corbu pe o lungime de 2,0km 

ABA Arges - Vedea 31.12.2015 Realizat 
80% 

Activitatea are termen de 
realizare 31.12.2015. 
Lucrarea a început în luna iulie 
2015 

4.5 Protectie mal sting riu Cotmeana la Bădesti, com Birla, jud 
Arges 

ABA Arges - Vedea 31.12.2015 Realizat 
 

Activitatea a fost realizată în 
trimestrul II an 2015, prin forţe 
proprii PGA 2015 

4.6 Asigurarea capacităţilor de scurgere a  
debitelor de viitură, prin acţiuni de decolmatare a albiilor 
minore a cursurilor de apă - bazin Argeş-Vedea. 

ABA Arges –Vedea 
SHI Olt 

31.12.2015 Realizat 
Trim. I, II, III 

Decolmatare pârâu Doroftei la 
Crîmpoia L= 3,0 Km, 
V’=46miimc- Realizat lucrări de 
decolmatare pe o lungime de 
14,8 Km(Şerbăneşti, Crîmpoia 
şi Nicolae Titulescu); 
Decolmatare râu Vediţa la 
Coloneşti L=2,5Km, 
V=40miimc- Realizat parţial, 
activitatea continuă; 
Decolmatare pârâu Plapcea la 
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Constantineşti L=2,0km, 
V=20miimc- Realizat parţial, 
activitatea continuă; 
Lucrări realizate prin forţe 
proprii-PGA. 

5. Îmbunătăţirea infrastructurii de gospodărire a 
resurselor de apă, pe bazine hidrografice, în 
scopul asigurării, în condiţii de siguranţă, a 
cerinţelor de apă pentru populaţie: 
Calitatea Apei; 
Cunoaşterea resurselor de apă, monitorizarea 
stării şi evoluţiei cantitative a resurselor de apă; 
Folosirea şi protectia resurselor de apă; 

5.1 Continuarea implementarii prevederilor Directivei 
Consiliului nr.91 / 271 / CEE privind epurarea apelor uzate, prin 
elaborarea raportului semestrial privind ,, Stadiul realizarii 
lucrarilor pentru epurarea apelor uzate urbane si a capacitatilor 
in executie puse in functiune” 

ABA Arges – 
Vedea; 
C. J. Olt 

C.J.Arges 

Raport 
Semestrial 

Realizat 
Sem. I 

 

5.2  Intreţinerea şi repararea: forajelor hidrogeologice de 
observaţii din reţea = 34 buc; posturi pluviometrice = 12 buc; 
 statii hidrometrice pe curs de apa = 4 buc; 
statii hidrometrice pe lacuri = 1buc, 

SHI Olt 31.12.2015 
conform PGA 
 

Realizat 
 

 

5.3 Contribuţie la raportul privind realizarea programului de 
monitoring cantitativ al resurselor de apa din bh. Vedea.    

SHI Olt 
 

Raport 
semestrial 

Realizat 
Semestrul  I 

 

5.4 Asigurarea volumelor de apa bruta din surse, conform 
cerintelor utilizatorilor. 

SHI Olt Raport 
semestrial 

Realizat 
Semestrul  I 

 

5.5 Întocmirea rapoartelor privind:,,Stadiul indeplinirii 
prevederillor programelor de etapizare, de agentii economici” şi 
,, Stadiul realizării lucrărilor pentru asigurarea cerinţei de apă  
ale populaţiei din localitaţi şi  a capacităţilor în execuţie puse in 
funcţiune”. 

SHI Olt 2015 Realizat 
Trim. II 

Raportul Stadiul indeplinirii 
prevederillor programelor de 
etapizare, de agentii economici-
Realizată de CA Olt; 
Raportul Stadiul realizării 
lucrărilor pentru asigurarea 
cerinţei de apă  ale populaţiei 
din localitaţi şi  a capacităţilor în 
execuţie puse in funcţiune- 
realizat parţial în raport de 
fondurile alocate 

5.6 Emiterea actelor de reglementare din punct de vedere al 
gospodăririi apelor cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

ABA Arges – 
Vedea; 
SHI Olt 

2015 Realizat 
Trim. III 

 

6 Exploatarea, intreţinerea şi repararea 
infrastructurii de gospodarire a apelor din 
administrare, Conf. PGA / 2015 

 6.1  Urmarirea realizarii fizice si valorice a programului de 
exploatare, intretinere si reparatii: 
- Ore exploatare= 41100 ore 
- Terasamente= 2,0miimc 
- Lucrari din piatra= 535mc 
- Regularizari si reprofilari de albii amenajate= 4,9 km / 46 
miimc 
- Regularizari si reprofilari de albii neamenajate =8,8km / 
74,85miimc 

SHIOlt Conform 
programării 

din PGA 
/2015 

Realizat 
Trim. I,II, III 

- Ore exploatare= 30827 ore 
- Regularizari si reprofilari de 
albii amenajate= 3,3 km / 36,65  
mii mc 
- Regularizari si reprofilari de 
albii neamenajate  =12,35 km / 
118,302 mii mc 
- Intretinere cursuri de apa= 12 
km 
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- Intretinere cursuri de apa= 17km 
- Vopsitorii si zugraveli= 555mp 
- Cosiri de vegetatie= 9,6ha 
- Nr. manevre la echipamente = 4buc 

Nr. manevre la echipamente = 
3 buc 
- Lucrări de beton=3mc; 
- Vopsitorii= 555 mp, 
- cosiri de vegetaţie 5,9 ha 
- Lucrări din piatră=240 mp, 
- Apărări mal 
geocontainere=800 mp 

6.2  Monitorizarea programelor de exploatare a lacurilor 
agropiscicole pe timp friguros precipitaţii abundente şi perioade 
de secetă = 30 buc 

SHI Olt 
Concesionari baraje 

Pe timp 
friguros, 

precipitaţii 
abundente, în 
perioada de  

restricţii 

Realizat 
Trim. III 

Activitatea se realizează Pe 
timp friguros, precipitaţii 
abundente, în perioada de  
restricţii. 
În perioada secetoasă numai 16 
lacuri au necesitat monitorizare. 

6.3 Actualizarea regulamentelor şi instrucţiunilor de exploatare 
pentru lacurile din administrare= 1buc. 

SHI Olt 31.12.2015 Nerealizat 
Trim. III 

Activitatea are termen de 
realizare 31.12.2015 

7 Urmarirea comportarii constructiilor şi 
asigurarea siguranţei în exploatare 

7.1 Urmarirea în exploatare a lucrarilor din administrarea SHI 
Olt şi intocmirea rapoartelor privind Comportarea Constructiilor: 
- Baraje de acumulare = 1buc, 
- Indiguiri = 6 / 40,2km 
- Regularizari de albii = 5 / 41,6km 
- Consolidari de mal = 7 / 11,676km 
- Cantoane si sedii = 5 buc; 
- Axe cadastrale – 7 buc 

SHI Olt 31.12.2015 
( raportare 

anuală pe linie 
UCC) 

Realizat 
Trim. III 

Urmărirea curentă a obiectivelor 
aflate în exploatare se 
realizează continuu, raportul 
final se va întocmi la finele 
anului 2015.  

7.2 Urmarirea în exploatare a barajelor şi lacurilor 
agropiscicole din administrarea tertilor si intocmirea de 
rapoarte informative: 

- Baraje agropiscicole = 52buc; 

Proprietari 
(Concesionari) 

SHI Olt 

31.12.2015 
(raport 

semestrial) 

Realizat 
parţial 

 

Activitatea realizată parţial- 
Controale la 41 buc. 

8 Patrimoniu si Cadastru Apelor 8.1 Actualizarea bazei de date de cadstrul apelor: 
- verificarea 1437 km reţea hidrografică. 

SHI Olt Permanent Realizat 
 

 

9. Imbunatăţirea prognozelor, creşterea timpilor 
de reacţie a autorităţilor implicate, precum şi 
îmbunătăţirea exploatării coordonate a 
acumulărilor; 
Asigurarea sistemului informţional şi de aparare 
împotriva inundaţiilor 

9.1. 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  Realizat 
100% 

 

9.2 Verificarea lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare 
impotriva inundatiilor din administrarea SHI Olt si a altor 
detinatori in perioada de primavara si toamna;   

SHI Olt martie – apr. 
2015 

oct – nov. 
2015 

Realizat 
Trim. I,II 

Verificarea de primăvară 

9.3 Verificarea Comitetelor locale pentru  
situatii de urgenta si a sectiunilor de scurgere a cursurilor de 
apa in zona localitatilor; 

Prefectura jud. Olt, 
ISU Olt, 

CJ Olt al GNM 

mart. – apr. 
2015 
oct – nov. 
2015 

Realizat 
Trim. I,II 

Verificarea de primăvară 
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9.4 Asigurarea fluxului informational către GST SGA Slatina, 
Dispecerat ABA Arges – Vedea, colaborarea cu ISU Olt, CJSU 
Olt şi CLSU din judeţ 

SHI Olt Permanent Realizat 
 

 

9.5  Informarea şi alarmarea Comitetelor 
pentru Situaţii de Urgenţă la nivel Judeţean şi local cu privire la 
aparitiţia şi evoluţia fenomenelor hidrologice periculoase; 

SHI Olt Ori de cite ori 
este cazul 

Realizat 
 

Realizat în funcţie de fenomen 

Protecţia şi gestionarea durabilă a pădurilor şi faunei cinegetice 
1 Gestionarea durabilă a pădurilor în scopul 

creşterii contribuţiei acestora la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii şi asigurarea dezvoltării durabile, 
creşterea potenţialului economic şi ecologic al 
pădurilor, intensificarea eforturilor de protecţie 
a pădurilor printr-o administrare adecvată 

1.1. Împădurirea terenurilor din fond forestier şi consolidarea 
plantaţiilor efectuate în anii anteriori 

DS OLT Trim : I , II , IV Realizat 
Trim. I. II 

Împăduriri integrale 17 ha; 
Consolidarea plantaţiilor 
efectuate în anii anteriori – 142 
ha; 
Refacerea plantaţiilor 
calamitate – 52 ha; 

1.2. Prevenirea şi combaterea sustragerii materialului lemnos  
  

DS Olt 
IPJ Olt 
IJJ Olt 

I.Pol.de Frontiera 
ITRSV Rm.Valcea 

Permanent Realizat 
Trim. I,II,III 

- 2.634 acţiuni 
Serviciul Teritorial al Poliţiei .de 
Frontieră - Au fost executate 3 
acţiuni proprii 
Constatări : 
- 3 infracţiuni cu 3 persoane; 
3 sancţiuni contravenţionale în 
valoare de 6000 lei şi confiscat 
un volum de 1,503 mc material 
lemnos în valoare de 200 lei 

INTERNE – ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 
Siguranţa cetăţenilor – Cunoaşterea, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii 

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 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

În trim. III 2015, la nivelul 
judeţului au fost realizate 1864 
intervenţii rapide la evenimente, 
270 acţiuni cu forţe sporite şi 
1128 controale directe 
- Serviciul Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Olt a executat 32 de 
misiuni şi acţiuni în sistem 
integrat, astfel:  
a. 11 acţiuni cu Poliţia 

Corabia 
b. 15  cu Secţia 3 Poliţie 

Rurală Corabia; 
c. 2 cu I.J.J. Olt; 
d. 4 cu Poliţia TN Corabia; 
Rezultatele obţinute au fost 
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înregistrate la nivelul structurilor 
de poliţie şi jandarmi 

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 
 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

În trim. III 2015, poliţiştii din 
cadrul I.P.J. Olt au acţionat în 
scopul prevenirii şi combaterii 
faptelor antisociale de natură a 
afecta climatul de siguranţă 
civică în incinta unităţilor de 
învăţământ preuniversitar şi în 
zona adiacentă acestora, 
reuşindu-se menţinerea unui 
climat corespunzător, protecţia 
unităţilor de învăţământ fiind 
unul din obiectivele principale 
aflate în atenţia poliţiştilor, în 
special a celor de proximitate 

1.3 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 
 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

În trim. III 2015, poliţiştii au 
organizat acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea 
infracţionalităţii la nivelul 
judeţului Olt. În perioada de 
referinţă, la nivelul I.P.J. Olt,  au 
fost constatate 922 infracţiuni 
de furt. 

1.4. Intensificarea acţiunilor pentru prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor săvârşite cu violenţă, de pe raza judeţului Olt. 

I.P.J. Olt 
 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

S-au realizat o serie de întâlniri 
cu cetăţenii, participanţilor 
fiindu-le prezentate sfaturi anti 
victimale, pentru prevenirea 
infracţiunilor comise cu violenţă. 
La nivelul I.P.J. Olt, în trim. III 
2015  s-a înregistrat o 
infracţiune de omor.  
Derularea programelor ]n 
domeniul prevenirii criminalit[‚ii, 
conform priorit[‚ilor locale: 
- 29 acţiuni pentru prevenirea 
infracţiunilor contra 
patrimoniului; 
- 25 acţiuni pentru prevenirea 
delicvenţei juvenile şi a 
victimizării minorilor; 
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- 25 acţiuni pentru prevenirea 
infracţiunilor săvârşite cu 
violenţă. 

1.5 Eficientizarea activităţilor desfăşurate pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordinului MAI nr. 60/2010 privind 
organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi 
siguranţei publice, pentru creşterea gradului de siguranţă 
civică, prin aplicarea conceptului  „intelligence – led policing”.  

I.J.J. Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

6140 patrule mixte şi de 
jandarmi 

1.6. Evaluarea şi adaptarea permanentă a efectivelor şi tehnicii 
existente la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, 
în scopul combaterii fenomenului infracţional stradal.   

I.J.J. Olt 
 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost executate 16 acţiuni 
punctuale 

1.7.  Organizarea misiunilor de ordine publică în funcţie de 
evoluţia situaţiei operative 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 
 

Permanent Realizat 
Trim. II 

Au fost luate în 
responsabilitatea 6 unităţi de 
învăţământ. De asemenea, au 
fost incluse şi celelalte instituţii 
de învăţământ  în itinerariul de 
patrulare. 

1.8. Planificarea pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de  
asigurare a  ordinii publice cu ocazia, manifestărilor sportive, 
cultural artistice religioase comemorative şi a manifestărilor de 
protest (marşuri, mitinguri, pichetări, etc), în condiţii foarte 
bune. 

I.J.J. Olt 
 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost executate 63 misiuni de 
asigurare a  ordinii publice 

1.9. Desfăşurarea de acţiuni punctuale pe linia prevenirii 
faptelor comise prin violenţă, prin spargere, a furturilor din 
locuinţe  sau buzunare, genţi, poşete precum şi a altor genuri 
de infracţiuni judiciare 

Direcţia Poliţia 
Locală 

 
Colaborare cu 

Poliţia Municipiului 
Slatina 

31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

Elaborarea şi aplicarea Planului 
comun de Acţiuni cu 
Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Olt 
În trim. III au fost organizate un 
număr de 600 acţiuni comune 

1.10. Intensificarea acţiunilor de patrulare în perimetrul 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, în vederea monitorizării 
evoluţiei şi dinamicii fenomenului antisocial  şi /sau  al 
delicvenţei juvenile. 

Direcţia Poliţia 
Locală 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Zilnic, în intervalul orar : 
07.00 -08.00 
13.00 -15.00 
18.00 -19.00 

Nu au fost înregistrate 
evenimente 

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 31.12.2015 Realizat 
Trim. III 

A fost desemnat consilierul de 
integritate al I.P.J. Olt, fiind 
identificate riscurile şi 
vulnerabilităţile în domeniu, 
colaborând în acest sens cu  
celelalte structuri cu atribuţii în 
domeniu (S.I.P.I. Olt, B.J.A. Olt, 
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etc.). 
Se implementează Sistemul de 
Control Intern Managerial, 
pentru minimizarea riscurilor ce 
pot afecta activitatea I.P.J. Olt. 

2.2 Aplicarea prevederilor Codului de etică şi deontologie al 
poliţistului şi a Ghidului de aplicarea a acestuia, punându-se 
accent pe aspectele practice privitoare la comportamentul 
jandarmului în relaţia cu cetăţeanul, precum şi Planul de 
măsuri privind prevenirea implicării personalului din 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt în evenimente 
negative în anul 2015. 

I.J.J. Olt Trimestrial Realizat 
Trim. III 

S-a înaintat către I.G.J.R. 
Analiza privind cazurile de ultraj 
din cadrul inspectoratului pentru 
semestrul I/ 2015 nr. 1819547/ 
06.07.2015. 

2.3  Monitorizarea domeniilor de activitate/ structurilor/ 
personalului, după caz, care prezintă vulnerabilităţi la corupţie 
şi asigurarea unor instruiri de specialitate pentru prevenirea 
săvârşirii unor fapte de corupţie prin: 
- stabilirea în cadrul Grupului de lucru privind managementul 
riscurilor de corupţie a funcţiilor sensibile; 
 - întocmirea fişelor de evaluare pe linia managementului 
riscurilor de corupţie; 
 - actualizarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor 
asociate funcţiilor sensibile. 

I.J.J. Olt Semestrial Realizat 
Trim. I,II,III 

Au fost stabilite:  
- Componenţa Grupului de lucru 
privind managementul riscurilor 
de corupţie a funcţiilor sensibile;  
- Registrul de riscuri la corupţie 
nr. 1817992/19.01.2015; 
- Fişe de identificare, descriere 
şi evaluare a riscurilor de 
corupţie nr. 
1817933/28.01.2015; 
- Raportul de evaluare a 
cadrului normativ la nivelul 
inspectoratului nr. 
1817933/28.01.2015; 
- Planul pentru asigurarea 
diminuării riscurilor asociate 
funcţiilor sensibile 
- Având în vedere prevederile 
Strategiei Naţionale 
Anticorupţie 2012-2015, s-au 
înaintat către IGJR – DCVI  
anexele privind stadiul 
îndeplinirii acţiunilor şi măsurilor 
prevăzute în Planul Sectorial de 
Acţiune pentru semestrul I/2015 

2.4. 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 

I.J.J. Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

În scopul minimalizării  riscurilor 
identificate în domeniul ordinii şi 
disciplinei militare, în 
combaterea faptelor de corupţie 
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administrative şi creşterea transparenţei în sistemul de 
management al resurselor umane. 

şi creşterea gradului de 
responsabilizare a personalului 
propriu asupra riscurilor 
asociate corupţiei: 
- în cursul lunii iulie au avut loc 
8 adunări fără ordine de zi cu 
personalul din subordine la 
nivelul structurilor 
inspectoratului; 
- în cursul lunii august au avut 
loc 10 adunări fără ordine de zi 
cu personalul din subordine la 
nivelul structurilor 
inspectoratului; 
- în cursul lunii septembrie au 
avut loc 6 adunări fără ordine 
de zi cu personalul din 
subordine la nivelul structurilor 
inspectoratului. 

2.5 Desfăşurarea activităţilor  grupului de lucru pentru 
prevenirea faptelor de corupţie, materializate prin întocmirea la 
nivelul ISU Olt a Registrului de riscuri la corupţie 

ISU Olt Permanent 
2015 

Realizat 
Trim. III 

- s-au efectuat instruiri cu 
personalul unităţii privind 
prevenirea faptelor de corupţie, 
în cadrul sesiunilor de formare 
profesională din luna august. 
- au fost diseminate la 
compartimente şi subunităţi, 
informări privind principalele 
activităţi desfăşurate de către 
DGA şi Buletinul Documentar şi 
de informare privind activitatea 
de prevenire şi combatere a 
corupţiei. 

2.6 Prelucrarea cu personalul propriu a notelor de caz 
buletinelor de informare, efectuarea de controale interne în 
rândul personalului propriu cu privire la prevenirea şi 
combaterea faptelor/actelor de corupţie 

STPF Olt 
SPF Corabia 
SPF Orlea 

 
Permanent 

Realizat 
Trim. III 

Au fost executate 70 controale 
interne manageriale şi nu au 
fost identificate neconformităţi 
Au fost prezentate 4 note de 
caz pe linia faptelor de corupţie. 

3 Scăderea dinamicii accidentelor de 
circulaţie, cu prioritate a acelora care au 
drept consecinţe pierderea de vieţi omeneşti 

3.1. Organizarea de acţiuni punctuale pentru reducerea 
cauzelor generatoare de accidente rutiere, pentru diminuarea 
numărului evenimentelor din domeniul rutier, pentru asigurarea 
unei prezenţe vizibile şi o intervenţie promptă pentru fluidizarea 

I.P.J. Olt 
Poliţia Locală 

Slatina 

31.12 2015 
 

Realizat 
Trim. III 

În trim. III 2015, poliţiştii rutieri 
au organizat  597 acţiuni, care 
au vizat, în mod prioritar, 
eliminarea cauzelor care 
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traficului. generează comiterea 
accidentelor rutiere pe raza 
judeţului Olt. Ca urmare a 
activităţilor desfăşurate, au fost 
aplicate 16278 sancţiuni 
contravenţionale şi au fost 
constatate 279       infracţiuni. Şi 
în perioada următoare, se vor 
organiza acţiuni ce vor viza 
reducerea numărului 
accidentelor rutiere produse pe 
raza judeţului Olt şi realizarea 
unui trafic rutier în condiţii de 
siguranţă. 

4.  Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, a 
crimei organizate, a traficului ilicit de droguri 
şi a celorlalte substanţe interzise. 

4.1. Organizarea unor acţiuni de prevenire antiinfracţională în 
zona instituţiilor de învăţământ. 

I. J. J. Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost organizate şi executate 
70 acţiuni  preventiv educative, 
dintre care 53 la instituţiile de 
învăţământ din zona de 
competenţă 

4.2. Includerea unităţilor se învăţământ preuniversitar în 
itinerariile de patrulare ale efectivelor care execută misiuni de 
ordine publică. 

I. J. J. Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost incluse instituţiile de 
învăţământ  în itinerariul de 
patrulare 

4.3 Desfăşurarea de acţiuni în zona  instituţiilor de învăţământ 
şi a localurilor (baruri, restaurante, etc) aflate în  apropierea 
acestora 

I. J. J. Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost organizate şi executate 
6 acţiuni  pe linia combaterii 
absenteismului şcolar 

4.4. 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 Realizat 
Trim. III 

Au fost executate  17 acţiuni 
astfel : 
- 3 întâlniri de lucru cu 
autorităţile de frontieră bulgare; 
- 6 acţiuni specifice cu ORI; 
- 8 acţiuni specifice cu 
autorităţile bulgare; 
Nu au fost constatate fapte 
ilegale 

4.5 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 Realizat 
Trim. III 

Au fost primite   7  informări 
privind persoane -  cetăţeni 
români -  urmărite pt. infracţiuni 
în alte state şi 3 informări 
privind persoane-cetăţeni 
străini- urmărite pentru 
infracţiuni în România. 
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5.    Analizarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ 
care reglementează competenţele în domeniile 
ordinii şi siguranţei publice, situaţiilor de 
urgenţă  

5.1 Întocmirea  de proiecte de acte normative în vederea  
promovării şi avizării de către eşalonul superior. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

2015 

Realizat 
Trim. II 

S-au înaintat propuneri de 
modificare a conceptului de 
supraveghere şi intervenţie. 
S-au înaintat propuneri de 
modificare a proiectului de ordin 
privind paza şi protecţia 
obiectivelor, bunurilor şi 
valorilor aflate în 
responsabilitatea Ministerului 
Afacerilor Interne. 
În trimestrul III nu a fost cazul. 

5.2 Încheierea unor noi planuri/protocoale de cooperare 
/colaborare cu partenerii sociali, care să optimizeze 
îndeplinirea misiunilor încredinţate. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 

2015 Realizat 
 

S-a încheiat Planul de 
cooperare cu Centru de 
Formare şi Perfecţionare a 
Poliţiştilor “Nicolae Golescu”. 
În trim. III s-a încheiat Planul de 
cooperare pe linie de 
comunicaţii cu I.S.U. Olt, I.P.J. 
Olt şi Serviciul Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Olt 

5.3 Analizarea şi formularea de propuneri şi observaţii pe 
marginea unor proiecte de Ordine ale Ministrului Afacerilor 
Interne în vederea îmbunătăţirii cadrului legal 

ISU Olt 2015 Realizat 
Trim. III 

A fost întocmit un proiect de 
ordin al Ministrului Afacerilor 
Interne privind Ghidul carierei 
poliţiştilor şi cadrelor militare din 
MAI. 
A fost întocmit proiectul de 
Hotărâre de Guvern privind 
stabilirea criteriilor pentru 
oprirea funcţionării construcţiilor 
sau amenajărilor la care se 
constată încălcarea gravă a 
cerinţei securitate la incendiu. 

6.  Implementarea unor politici şi programe privind 
pregătirea profesională, creşterea calităţii vieţii 
personalului, în vederea reconsolidării statutului 
poliţistului, jandarmului, pompierului 

6.1  Racordarea procesului instructiv – educativ la cerinţele 
reale ale celor instruiţi pentru creşterea eficacităţii, calităţii şi 
eficienţei procesului de formare profesională, prin folosirea 
platformei tip  
e-Learning. 

I. J. J. Olt Permanent Realizat 
 

Desfăşurarea în platforma de 
tip e – Learning a  examenelor 
de carieră în vederea acordării 
gradului de plutonier adjutant, 
diferite tipuri în sistem modular  
precum şi a evaluărilor 
semestriale şi anuale la 
pregătire de specialitate pentru 
personalul de la sediul I.J.J. Olt 
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6.2 Organizarea de întâlniri cu procurorii din cadrul Parchetelor 
Militare competente teritorial, procurori, judecători locali şi 
specialşti ISU, DGA, SPR Olt 

I.J.J. Olt Semestrial Realizat 
Trim. III 

1 întâlnire cu procurorii din 
cadrul parchetelor competente 
teritorial; 
1 întâlnire cu specialişti din 
cadrul D.G.A. Olt 

7. Creşterea încrederii cetăţeanului în instituţia 
Jandarmeriei. 
 

7.1 Sporirea eficienţei colaborării şi dialogului între personalul 
unităţii şi comunitatea civilă, în vederea îmbunătăţirii sprijinului 
acordat cetăţenilor prin activităţi conform: 
-   parteneriatului dintre I.J.J. Olt şi Instituţia Prefectului Olt în 
baza  H.G. nr. 430/2001; 
         - parteneriatului dintre structurile Ministerului Afacerilor 
Interne referitor la  implementarea proiectului „MAI: RELAŢII 
CONSTRUCTIVE CU MASS-MEDIA ÎN JUDEŢUL OLT“; 
           - parteneriatului dintre I.J.J. Olt şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, I.T.M. Olt, I.P.J. Olt, 
Direcţia de Sănătate Publică Olt, Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Olt, pentru prevenirea şi intervenţia în situaţiile de 
violenţă în familie, în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 
49/2011, în scopul identificării, semnalării, evaluării, intervenţiei 
şi monitorizării cazurilor de violenţă asupra copilului şi de 
violenţă în familie, în aria teritorială competentă.. 

I. J. J. Olt Permanent Realizat 
Trim. III 

- Au fost întocmite şi transmise 
presei 16 buletine informative, 
acordate 18 interviuri, şi s-a 
participat la o emisiune tv. 
- au fost întocmite  27 sinteze şi 
extrase de presă, ce au cuprins  
193 articole de presă  
- au fost înregistrate 265 
prezenţe mediatice (38 la radio, 
34 la tv, 193 în presa scrisă/on-
line). 
- 1 activitate de informare 
conform obiectivelor stabilite 
prin Planul Comun de acţiuni 
pentru anul 2015, în baza  H.G. 
nr. 430/2001. 

Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de ugenţă 
1 Creşterea eficienţei activităţilor pentru 

soluţionarea situaţiilor de urgenţă prin 
îmbunătăţirea dotării cu utilaje moderne şi 
perfecţionarea profesională a cadrelor 

1.1. Continuarea implementării proiectului finanţat în cadrul 
Programul Operaţional Regional 2007-2013  care vizează 
îmbunătăţirea dotării si înzestrării cu tehnică, echipamente, 
aparatură şi materiale de intervenţie a structurilor operative 

Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă 
“Matei Basarab” al 

Judeţului Olt 

2015 În 
implementare 

    Se află în defsăşurare 
procedura de achiziţie publică 
ce are ca obiectiv achiziţionarea 
unui autovehicul cu şenile/roţi 
tip UTV, cu capacitate mare de 
trecere şi o autofreză de 
zăpadă. 

1.2 Actualizarea planului de cooperare încheiat între 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab” al 
judeţului Olt şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean  Olt pentru 
participarea în comun la limitarea şi înlăturarea efectelor 
situaţiilor de urgenţă  

Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean 

Olt 
 

Permanent Realizat 
 

A fost actualizat Planul de 
cooperare cu Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă 
,,Matei Basarab” al judeţului Olt 

1.3 Verificarea capacităţii operaţionale prin exerciţii de alertare 
şi participarea la desfăşurarea unor exerciţii tactico-aplicative 
organizate în cooperare cu alte instituţii (I.S.U.J. Olt, D.J.I. Olt, 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt etc.) 

IJJ Olt 
 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Au fost desfăşurate 5 exerciţii 
de alertare cu detaşamentele şi 
Secţia J. Corabia, un exerciţiu 
în cooperare cu I.S.U.J. Olt şi 3 
exerciţii de protecţie civilă la 
nivelul unităţii. 
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1.4 Participarea cadrelor ISU Olt la programe de pregătire 
pentru creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă şi 
descarcerare prin imbunătăţirea pregătirii personalului şi 
investiţii în dotare, precum şi îmbunătăţirea pregătirii 
personalului şi dezvoltarea sistemului prespitalicesc SMURD 
Olt 

ISU Olt 2015 Realizat 
Trim. III 

- echipajele SMURD Olt au 
participat la 1354 intervenţii, 
fiind asistate medical 1410 
persoane; 

1.5 Executarea de acţiuni proprii şi în sistem integrat în 
domeniul situaţiilor de urgenţă 

STPF Olt 
SPF Corabia 
SPF Orlea 

Permanent Realizat 
Trim. II 

A fost executat un exerciţiu de 
antrenament  cu ISU Olt pentru 
executarea intervenţiei rapide şi 
oportune în cazul poluării 
accidentale a apelor fluviului 
Dunărea şi salvarea a douî 
persoane de pe o navă care 
plutea în derivă. 
În trim. III nu au fost executate 
acţiuni în sistem integrat. 

2 Managementul situaţiilor de urgenţă şi 
protecţia infrastructurilor critice 

2.1 Acordarea  asistenţei tehnice de specialitate comunităţilor 
locale pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice 
în vederea prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, prin 
promovarea unor programe de sprijinire a serviciilor voluntare 
şi private pentru situaţii de urgenţă; 
 
Desfăşurarea de exerciţii de alarmare publică în cazul apariţiei 
unor situaţii de urgenţă 
Susţinerea parteneriatului public privat. Diminuarea riscului la 
dezastre naturale şi creşterea gradului de siguranţă a 
cetăţenilor 

ISU Olt Permanent 
2015 

Realizat 
Trim. III 

În trimestrul III 2015 s-au 
desfăşurat 13 exerciţii de 
alarmare publică la localităţi 
rurale şi 2 exerciţii de alarmare 
publică la localităţi urbane 
În   trimestrul III 2015, Serviciul 
Prevenire a acordat sprijin de 
specialitate administraţiilor 
locale în urma celor 392 acţiuni 
desfăşurate la: 5 localităţi 
urbane, 31 localităţi rurale, 144 
instituţii şi la 217 operatori 
economici.  
De asemenea s-au soluţionat 7 
petiţii. 
Compartimentul avizare-
autorizare:  
Nr. cereri  înregistrate în cadrul 
compartimentului :114, 
soluţionate astfel: 
• Avize de securitate la 

incendiu emise - 21 
• Cereri avize de securitate la 

incendiu respinse - 4 
• Autorizatii de securitate la 
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incendiu emise - 10 
• Cereri autorizaţii de 

securitate la incendiu 
respinse -3 

• Cereri pentru eliberare avize 
şi/sau autorizaţii de protecţie 
civilă - 1 

• Adrese de raspuns în diverse 
situaţii : 60 din care: 

- Neîncadrări privind 
securitatea la incendiu - 35 

- Documentaţii restituite spre 
completare -8 

- Neîncadrări privind protecţia 
civilă - 1 

- Puncte de vedere tehnice de 
specialitate - 6 

• Documentaţii în curs de 
soluţionare – 12 

• Recepţii  din punct de vedere 
al securităţii la incendiu la 
obiective neprevăzute cu 
adăposturi – 2 

• Şedinţe ale comisiilor tehnice 
de specialitate (APM Olt, 
Primăria Slatina, CJ Olt)– 11. 

În trimestrul III 2015 s-au 
desfăşurat 13 exerciţii de 
alarmare publică la localităţi 
rurale şi 2 exerciţii de alarmare 
publică la localităţi urbane 

   Pe timpul controalelor au fost 
realizate 407 activităţi de 
informare preventivă, iar prin 
mass-media s-au trasmis 
materiale informative în urma 
cărora s-au realizat: 2 emisiuni 
TV şi 6 articole în presă. 
   Prin Serviciul Protecţie, 
Pregătire şi Educaţie Preventivă 
a Populaţiei, au fost organizate 
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şi derulate:  
- 1 convocare de pregătire 
trimestrială cu şefii SVSU din 
judeţ; 
- faza interjudeţeană a 
concursurilor profesionale ale 
SVSU şi SPSU; 
- faza naţională a concursurilor 
cu cercurilede elevi „Cu viaţa 
mea apăr viaţa”; 
- 5 instruiri cu directorii centrelor 
de colectare deşeuri feroase. 
   În domeniul educaţiei civice 
au fost realizate 27 parteneriate 
cu unităţi şcolare din judeţ. 
   Privind modul de comportare 
al elevilor şi personalului 
unităţilor de învăţământ în cazul 
producerii unei situaţii de 
urgenţă, au fost executate 11 
exerciţii de evacuare. 
    Au fost eliberate 32 avize 
pentru transporturi de deseuri 
periculoase si au fost 
monitorizate un numar de 225 
de astfel de transporturi. 
    Au fost înregistrate 6 misiuni 
de asanare pirotehnică. 
    De asemenea au fost 
verificate 153 sirene de 
alarmare, 3 spaţii de evacuare, 
3 adăposturi de protectie civilă 
şi 1 punct de comandă. 

CULTURĂ  
1.  Inventarierea şi clasarea patrimoniului naţional 

construit şi mobil şi întărirea dispozitivului legal 
şi a mijloacelor administrative de 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 

1.1. Emiterea de avize pentru monumente istorice şi imobile 
aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice care au 
proiecte aprobate la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice 
şi controlul periodic la lucrările avizate atât la monumente 
istorice cât şi imobile aflate în zona de protecţie a 
monumentelor istorice (în toate stadiile fizice de execuţie) 

D.C. Olt 
C.Z.M.I. nr. 11  

A.P.L. 

Lunar Realizat 
Trim. III 

Au fost emise 11 avize de 
specialitate la lucrări pentru 
monumente istorice sau în zona 
de protecţie. Au fost efectuate 
nun număr de 10 controale. S-
au avizat 2 PUG pentru 
localităţile Seaca şi Cezieni 
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1.2. Emiterea de avize şi certificate de descărcare de sarcină 
arheologică, pentru terenuri aflate în sit-uri arheologice sau în 
zona de protecţie a acestora, conform Listei Monumentelor 
Istorice şi a Repertoriului Arheologic Naţional şi urmărirea 
respectării autorizaţiilor de săpătură arheologică avizată M.C. 
pentru siturile arheologice din localităţile Corabia, 
Dobrosloveni, Piatra-Olt şi alte zone, precum şi pentru alte 
proiecte de investiţii de interes local sau naţional  

D.C. Olt 
A.P.L. 

 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

S-a verificat stadiul lucrărilor de 
supraveghere arheologică şi 
cercetare preventivă pentru 
obiectivul „Varianta de ocolire 
Caracal” pentru care sau emis 
avizele de specialitate; S-au 
urmărit lucrările de săpătură 
arheologică autorizată M.C. 
pentru siturile arheologice din 
localităţile Corabia şi 
Dobrosloveni pentru construirea 
de locuinţe particulare în zona 
siturilor arheologice 

1.3. Întocmirea şi eliberarea documentaţiei specifice de export 
definitiv pentru bunuri culturale care nu fac parte din 
patrimoniul cultural naţional, după evaluarea de către experţi 
autorizaţi şi verificarea agenţilor economici autorizaţi privind 
respectarea legislaţiei vizând comercializarea bunurilor 
culturale mobile (antichităţi, anticariate, bunuri culturale) 

D.C. Olt 
 

Lunar 
 

Realizat 
Trim. III 

A fost oferită consultanţă de 
specialitate cu privire la 
expertizarea unur bunuri 
culturale la solicitarea unor 
persoane particulare;   

1.4. 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 precum şi 
verificarea periodică cu reprezentanţii I.P.J. Olt a stării de 
conservare a monumentelor istorice şi sit-urilor arheologice 

D.C. Olt 
I.P.J. Olt 

A.P.L. 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

Verificare, localizare şi 
dispunerea măsurilor de 
protejare pentru descoperirea 
arheologică întâmplătoare de 
pe teritoriul UAT Bobiceşti 

1.5. Colaborare cu I.S.U. Olt, privind măsurile de protecţie a 
monumentelor istorice în caz de incendiu, în baza protocolului 
de colaborare încheiat între cele două instituţii 

D.C. Olt 
I.S.U. Olt  

A.P.L. 

Trimestrial 
 

Realizat 
Trim. III 

Au fost efectuate consultări şi 
verificări privind situaţia 
monumentelor istorice lăcaşe 
de cult din judeţ. 

1.6. Colaborare cu muzeele din judeţ, privind măsurile de 
conservare şi securitate a obiectelor de patrimoniu deţinute de 
acestea, cu susţinerea stimularea continuării acţiunilor 
specifice de inventariere în format electronic de clasare în 
patromoniul cultural naţional  

D.C. Olt 
A.P.L. 

Muzeele din judeţ 

Trimestrial 
 

Realizat 
Trim. III 

A fost efectuată deplasare 
comuna Orlea, unde s-au purtat 
discuţii cu autorităţile locale 
referitoare la situaţia Muzeului 
Sătesc fiind clarificate aspecte 
privind necesitatea angajării 
personalului de specialitate la 
muzeul sătesc, starea de 
conservare şi necesitatea 
clasării bunurilor culturale 
mobile aflate în inventar 
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1.7. Verificarea stării de conservare a monumentelor istorice şi 
stabilirea măsurilor care se impun pentru reabilitarea şi 
conservarea acestora 

D.C. Olt 
A.P.L. 

Permanent Realizat 
Trim. III 

Deplasare în localităţile 
Corabia, Orlea, Caracal, 
Dobrosloveni, Balş, Voineasa, 
Drăgăneşti, Strejeşti, cu privire 
la starea de conservare şi 
restaurare a monumentelor 
istorice 

1.8. Controlul respectării îndeplinirii obligaţiilor de plată a 
contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional şi a timbrului 
monumentelor istorice 

D.C. Olt 
A.P.L. 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

Au fost efectuate controale şi 
înştiinţări specifice în Slatina  

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. Participarea la comandamentele trimestriale organizate de 
Institutul Naţional al Patrimoniului - Ministerul Culturii cu privire 
la lucrările rămase în derulare din anul 2013, lucrări finanţate 
de Ministerul Culturii, după cum urmează: Casa Memorială 
„Iancu Jianu” din Caracal, Mănăstirea Brâncoveni, Biserica de 
la Şerbăneşti. 

D.C. Olt 
A.P.L 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

Verificarea lucrărilor de 
restaurare la Mănăstirea 
Brâncoveni şi lucrările de 
restaurare la biserica de la 
Şerbăneşti 

2.2. Urmărirea lucrărilor derulate prin proiectului „Reabilitarea 
monumentului istoric cetatea Sucidava” din oraşul Corabia, jud. 
Olt ce a primit finanţare europeană de la ADR S-V Oltenia şi 
introducerea acestuia în circuitul turistic, precum şi la obiectivul 
„Muzeul Judeţean Olt” . 

D.C. Olt 
Primăria Corabia 

2015 Realizat 
Trim. III 

Proiect în derulare – S-a 
efectuat o deplasare la situl 
arheologic cetatea Sucidava 
unde s-a constatat stadiul 
lucrărilor de săpătură precum şi 
respectarea autorizaţiei de 
săpătură şi a Regulamentului 
săpăturilor arheologice şi a 
standardelor şi procedurilor 
arheologice. S-au făcut şi 
constatări cu privire la stadiul 
lucrărilor de „Reabilitare a 
monumentului Sucidava şi 
reintroducerea în circuitul 
turistic” stabilindu-se că lucrările 
sunt în derulare executându-se 
lucrări de fundaţii şi structuri 
metalice 

2.3. Implementarea programului privind Sistemului 
Informaţional Geografic (GIS) pentru protecţia Patrimoniului 
Cultural Naţional Imobil (Arheologie şi Monumente Istorice), e-
GISPAT în judeţul Olt, privind identificarea, verificarea stării de 
conservare, delimitarea şi stabilirea zonei de protecţie  a 
siturilor arheologice şi a monumentelor istorice 

D.C. Olt 
A.P.L. 

Lunar Realizat 
Trim. III 

Au fost efectuate deplasări şi 
localizări în localităţile: Corabia, 
Orlea, Caracal, Dobrosloveni, 
Balş, Voineasa, Drăgăneşti, 
Strejeşti, 
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2.4  Amenajarea de spaţii muzeale, reabilitarea de monumente 
istorice de pe raza jueţului Olt 

APL din judeţ 2015 În curs de 
realizare 

Reabilitare Cetate Sucidava – 
în implementare; 
Reconstrucţia davei geto-dacice 
la Drăgăneşti Olt – în execuţie; 
Restaurarea monumentului 
isoric Casa Coculescu- 
Constantineşti, Scorniceşti- 
demersuri pentru realizarea 
unui muzeu; 
Înfiinţare Muzeu şi Reabilitare 
Clădire, comuna Grojdibodu – 
60%; 
Reabilitarea sectiilor 
expoziţionale la Muzeul 
Judeţean Olt şi amenajări 
peisagistice, lucrări decorative 
pentru evidenţierea clădirii şi a 
exponatelor 
Stadiu: receptie la terminarea  
lucrarilor  

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. Supravegherea legislativă a elaborării de documentaţii 
pentru monumente istorice care au fost propuse în Planul 
Naţional de Restaurare 2015 la Ministerul Culturii  şi urmărirea 
lucrărilor pentru obiectivele aprobate 

D.C. Olt 
A.P.L. 

2015 Realizat 
Trim. III 

Proiect în derulare-Urmărirea 
elaborării documentaţiilor 
pentru reabilitarea şi dotarea 
muzeului mănăstirii Brâncoveni 
şi elaborarea documentaţiei 
pentru restaurarea picturii la 
Catedrala din Corabia 

3.2. Continuarea acţiunilor de inventarieriere a monumentelor 
de for public din judeţ  şi verificarea şi aprobarea 
documentaţiilor în vederea construirii şi amplasării 
monumentelor de for public în judeţ după obţinerea avizului de 
specialitate 

D.C. Olt 
A.P.L. 

 

Trimestrial 
 

Realizat 
Trim. III 

Au fost efectuate deplasări, 
consultări şi discuţii în vederea 
realizării şi avizării  
documentaţiilor pentru 
monumente de eroi în 
localităţile: Valea Mare, Izbiceni 

3.3. Întocmirea dosarealor de clasare/declasare a unor bunuri 
imobile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor 
administrativ teriotoriale, în proprietatea cultelor religioase sau 
în proprietatea persoanelor fizice 

D.C. Olt 
A.P.L. 

 

2015 Realizat 
Trim. III 

Completarea documentaţiei 
specifice pentru declasarea 
monumentului casa Mitrican, 
solicitate de către M.C. în 
trimestrul II, respectiv fişa 
monumentului istoric 

3.4. Aprobarea documentaţiilor privind vânzarea imobilelor 
monumente istorice prin dreptul de preemţiune al statului 

D.C. Olt 
A.P.L. 

2015 Realizat 
Trim. III 

Au fost emise adrese specifice 
pentru neexercitarea dreptului 
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conform Legii 422/2001 a monumentelor istorice, precum şi 
pentru vânzarea extravilană a terenurilor conform Legii 
17/2013 pentru terenurile unde se află situri arheologice sau 
alte obiective de patrimoniu 

de preemţiune pentru terenuri 
conform Legii 17/2014 din 
localitatea Drăgăneşti Olt şi 
Călui 

4. Sprijinirea bisericilor pentru introducerea 
sistemelor de securitate în lăcaşurile de cult ce 
adăpostesc obiecte mobile de patrimoniu 

4.1. Verificarea stării de conservare a bisericilor monumente 
istorice şi a inventarului de patrimoniu mobil, identificarea 
bunurilor culturale mobile susceptibile de a fi clasate în 
patrimoniul cultural 

D.C. Olt 
A.P.L. 

Parohiile din judeţ 

Lunar 
 

Realizat 
Trim. III 

Au fost efectuate deplasări, 
constatări şi identificări în 
localităţile: Corabia, Orlea, 
Caracal, Dobrosloveni, Balş, 
Voineasa, Drăgăneşti, Strejeşti 
S-au inventariat un număr de 5 
bunuri culturale mobile aflate în 
inventarul Mănăstirii Clocociov 
care urmează a fi transferate 
către Mănăstirea Brâncoveni, în 
baza unui proces verbal 
încheiat înainte de anul 1989, în 
urma constituirii depozitului cu 
bunuri de patrimoniu de la 
Mănăstirea Clocociov; 

4.2. Urmărirea documentaţiilor pentru finanţare depuse la 
S.S.C. de către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor privind 
finanţarea lor semestrială şi 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. Olt 
A.P.L. 

Episcopia Slatinei şi 
Romanaţilor 

Trimestrial Realizat 
Trim. III 

Discuţii şi verificare în teren 
privind întocmirea 
documentaţiilor spceifice privind 
restaurarea lăcaşelor de cult, 
monumente istorice din comuna 
Voineasa 
 

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; sprijin de specialitate conform 
legislaţiei specifice pentru înfiinţarea unor puncte muzeistice 
ale autorităţilor locale sau particulare  

D.C. Olt 
A.P.L. 

2015 Realizat 
Trim. III 

Verificarea stadiului realizării 
proiectului depus de către 
autorităţile locale din comuna 
Orlea referitor la „Modernizare 
punct de promovare a 
patrimoniului cultural, natural şi 
a tradiţiilor pescăreşti locale, în 
Comuna Orlea, judeţul Olt” 

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, valorificarea patrimoniului imaterial din judeţul 
Olt  şi monitorizarea activităţilor derulate de autorităţile publice 
locale în cadrul Programului Prioritar Naţional precum şi a 
Grupurilor de Acţiune Locală din judeţul Olt, pentru dotarea şi 
finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale 
din mediul rural şi mic urban la proiectele declarate eligibile de 
către Compania Naţională de Investiţii. 

D.C. Olt 
A.P.L. 

CJCPCTC Olt 

2015 Realizat 
Trim. III 

Acordare de sprijin şi îndrumare 
motodologică pentru 
necesitatea restaurării şi dotării 
căminelor culturale din judeţ cu 
privire la manifestările culturale, 
obiectivele culturale şi de 
patrimoniul din aria de 
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competenţă 
7. Lansarea proiectului Repertoriului Naţional al 

Monumentelor Istorice, în cooperarea cu 
Academia Română 

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 constituirii 
Repertoriului Monumentelor Istorice al judeţului Olt 

D.C.P.N. Olt 
A.P.L. 

2015 Realizat 
Trim. III 

Derularea de acţiuni în 
localităţile  Corabia, Orlea, 
Caracal, Dobrosloveni, Balş, 
Voineasa, Drăgăneşti, Strejeşti, 

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 autorităţilor 
locale pentru desfăşurarea acţiunilor culturale cuprinse în 
Calendarul Cultural al Manifestărilor culturale din judeţul Olt pe 
anul 2014 precum şi în realizarea unor proiecte şi manifestări 
culturale, sprijinirea ansamblurilor folclorice din subordinea 
primăriilor, în vederea participării la diverse manifestări 
naţionale şi internaţionale 

D.C. Olt 
A.P.L. 

 

Trimestrial 
 

Realizat 
Trim. III 

Participare la manifestări 
culturale, expoziţii, lansări de 
carte în localităţile din judeţ 
care au desfăşurat astfel de 
acţiuni conform Calendarului 
Cultural. Participarea la 
manifestarea culturală prilejuită 
de Festivalurile „De la 
Drăgăneşti la Vale”din 
Drăgăneşti-Olt şi „Corabia de 
Aur” din Corabia 

9. Susţinerea şi promovarea drepturilor culturale 
fundamentale ale tuturor cetăţenilor : acces la 
cultură şi participare la viaţa culturală, în 
interdependenţa şi interrelaţia acestora cu 
celelalte drepturi fundamentale 

9.1. Organizarea de activităţi culturale, aniversare şi 
comemorative la nivelul judeţului Olt 

APL 2015 Realizat 
Trim. III 

 

MINORITĂŢI 
1. Dezvoltarea unui sistem de culegere şi 

monitorizare a datelor privind cuprinderea 
copiilor de vârstă preşcolară (3-6 ani) şi şcolară 
(7-16 ani)într-o formă de învăţământ. 

1.1. Culegerea şi actualizarea semestrială a datelor privind 
participarea copiilor romi la educaţie pe niveluri de învăţământ. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul 
Judeţean Şcolar Olt 
Alte instituţii 
implicate: 
Unităţile şcolare 
Mediatorul şcolar 
Profesorul de limba 

romani 

Iulie, 
septembrie 

Realizat 
Trim. III 
100% 

 

1.2.Culegerea şi actualizarea anuală a datelor la nivel local 
privind nivelul de educaţie a romilor aflaţi în afara sistemului de 
învăţământ. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul 
Judeţean Şcolar Olt 
Alte instituţii 
implicate: 
Unităţile şcolare 
Mediatorul şcolar 
Profesorul de limba 

Permanent Realizat 
 

Au  fost centralizate datele 
privind nivelul de educaţie a 
romilor aflaţi în afara sistemului 
de învăţământ pentru 
localităţile: Cararacal, Grădinari, 
Balş, Scărişoara, Piatra-Olt, 
Drăgăneşti-Olt, Corabia. 
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romani 
2. Extinderea derularea, monitorizarea si 

mediatizarea setului de programe de sprijin 
care vizeaza stimularea participarii scolare, 
reducerea absenteismului/a abandonului 
scolar/a absenteismului, in scopul obtinerii 
succesului scolar in invatamantul preuniversitar 
si tertiar. 
 

2.1. Sprijinirea copiilor din categorii vulnerabile (inclusiv romi) 
din mediul rural care parcurg mai mult de 5 km de acasă la 
şcoală, pentru a se înscrie în programul naţional în vederea 
acordării de transport gratuit la şcoală. 
 
 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul 
Judeţean Şcolar Olt 
Alte instituţii 
implicate: 
Unităţile şcolare 
Mediatorul şcolar 
Profesorul de limba 
romani 
Expertul local pe 
probleme de romi 

2015 Realizat 
 

Toţi copiii din categorii 
vulnerabile sunt cuprinşi în 
programul naţional în vederea 
acordării de transport gratuit la 
şcoală, beneficiază fie de 
transport gratuit cu microbuzele 
şcolare, fie de decontarea 
navetei. 
 
 

2.2. Realizarea unui program de tip ,,Şcoală după şcoală”, în 
şcoli unde ponderea elevilor romi este de peste 10%. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul 
Judeţean Şcolar Olt 
Alte instituţii 
implicate: 
Unităţile şcolare 
Mediatorul şcolar 
Profesorul de limba 
romani 

2015 Realizat 
Trim. I,II, III 

Beneficiază de program de tip 
,,Şcoală după şcoală”, elevii din 
unităţile şcolare: 
Liceul “Constantin Filipescu”, 
Caracal, Şcoala Grădinari, 
Şcola nr. 1 Slatina, Şcoala nr.1 
Balş. 
- Pe perioada vacanţei de vară, 
în centrul social din Coteana se 
desfăşoară activităţi de tip after 
school. 
- În cadrul programului “zefiR, 
împreună pentru puterea de 
acţiune”, s-a introdus program 
de tip ,,Şcoală după şcoală” şi 
în oraşul Piatra-Olt. 

2.3. Sprijinirea copiilor romi în risc de abandon şcolar, prin 
promovarea programului naţional de furnizare de suport 
familiilor acestora pentru creşterea şanselor de ocupare pe 
piaţa muncii (informare, mediere, formare). 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul 
Judeţean Şcolar Olt 
Alte instituţii 
implicate: 
Unităţile şcolare 
Mediatorul şcolar 
Profesorul de limba 
romani 
Expertul local pe 
probleme de romi 

Trimestrial Realizat 
 

Au fost consiliate şi informate 
comunităţile de romi din 
localităţile Grădinari, Balş, 
Scărişoara, Piatra-Olt, 
Drăgăneşti-Olt. 
- A fost continuată acţiunea de 
sprijinire a familiilor copiilor cu 
risc de abandon şi în 
localităţile: Corabia, Caracal, 
Slatina, Iancu-Jianu, Stoeneşti. 
- 4 elevi ai structurii nr. 1 din 
cadrul Şcolii Gimnaziale Virgil 
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Mazilescu, Corabia sunt vizitaţi 
săptămânal de expertul local 
pe probleme de romi şi 
mediatorul şcolar; aceste familii 
beneficiază de informare şi 
consiliere, iar copiii sunt ajutaţi 
la efectuarea temelor, după 
orele de curs. 

2.4. Sprijinirea înscrierii în cadrul programului naţional de 
suport a copiilor romi de vârstă antepreşcolară, preşcolară, 
primară şi gimnazială, care sunt în afara sistemului 
educaţional, pentru a se înscrie în structurile de educaţie 
antepreşcolară, preşcolară/şcolară şi a beneficia de educaţie 
(identificare, consiliere parentală, haine, hrană, scurtarea 
duratei necesare pentru a ajunge la cea mai apropiată 
grădiniţă/şcoală etc.) 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul 
Judeţean Şcolar Olt  
Alte instituţii 
implicate:  
Unităţile şcolare  
Mediatorul şcolar 
Profesorul de limba 
romani  

Trimestrial Realizat 
Trim. I,II şi III 

 

- Prin existenţa inspectorului 
pentru romi profesorilor de 
limba romani, a  mediatotilor 
şcolari, ONG-uri rome, 
majoritatea comunităţilor sunt 
sprijinite în înscrierea copiilor 
romi de vârstă antepreşcolară, 
preşcolară, primară şi 
gimnazială, care sunt în afara 
sistemului educaţional, în 
structurile de educaţie 
antepreşcolară, 
preşcolară/şcolară şi a 
beneficia de educaţie. 
- În Corabia sunt sprijiniţi din 
partea comunităţii locale cu 
haine şi rechizite şcolare un 
număr de 55 elevi. 

Prin proiectul  “Democraţie 
participativă. Pilotarea unei 
iniţiative cetăţeneşti pentru 
comunităţile interetnice din 
România” implementat de 
Agenţia de Dezvoltare 
Comunitară Împreună în 
parteneriat cu Primăriile 
Corabia şi Drăgăneşti-Olt au 
fost ajutaţi cu rechizite 105 copii 
din Corabia şi Drăgăneşti-Olt. 

2.5. Promovarea şi derularea unor programe de educaţie 
parentală la nivel local, precum şi a activităţilor/proiectelor care 
vizează cooperarea 
şcoală—familie, şcoală—comunitate: şcoala mamelor,  şcoala 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul 
Judeţean Şcolar Olt  

Trimestrial Realizat 
Trim. I,II, III 

Această activitate se realizează 
în cadrul programelor  ,,A doua 
şansă” şi Şcoală după şcoală”, 
precum şi în cadrul proiectelor 
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părinţilor. Alte instituţii 
implicate:  
Unităţile şcolare  
Mediatorul şcolar 
Profesorul de limba 
romani 

desfăşurate de ISJ Olt. 

3. Extinderea promovării şi cultivării limbii, istoriei 
şi tradiţiilor rome în sistemul educaţional 
preuniversitar şi universitar. 

3.1. Dotarea unităţilor şcolare (cu minim 15% elevi romi) cu 
materiale din domeniul limbii, istoriei şi culturii rome, inclusiv 
prin organizarea de secţiuni virtuale cu lucrări în format pdf. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul 
Judeţean Şcolar Olt 
Alte instituţii 
implicate: 
Unităţile şcolare 
Mediatorul şcolar 
Profesorul de limba 
romani 

2015 Realizat 
Trim. I,II, III 

Toate unităţile şcolare cu minim 
15%  sunt dotate cu materiale 
din domeniul limbii, istoriei şi 
culturii rome, inclusiv prin 
organizarea de secţiuni virtuale 
cu lucrări în format pdf. 

3.2. Organizarea de întâlniri în cadrul Caselor de tip familial 
Sfânta Elena Corabia pentru promovarea istoriei, culturii şi 
tradiţiilor rome. 

Institutie 
coordonatoare: 
Primăria Corabia 
Expertul local pe 
probleme de romi 
Alte instituţii 
implicate: 
CTF Sfânta Elena 
Corabia 

Asistenţii medicali 
comunitari 

Trimestrial Realizat 
Trim. I,II, III 

 

4.  Informare/ Diseminare referitoare la segregare/ 
desegregare, acces nediscriminatoriu la 
educaţie, prevenirea absenteismului şi a 
abandonului şcolar, egalitatea de şanse, 
eliminarea abuzării şi a neglijării copilului aflat 
în dificultate. 

4.1. Desfăşurarea de activităţi de educaţie interculturală în 
cadrul şi în afara şcolii, precum şi în comunităţile de romi. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul 
Judeţean Şcolar Olt 
Alte instituţii 
implicate: 
Unităţile şcolare 
Mediatorul şcolar 
Profesorul de limba 
romani 
Expertul local pe 
probleme de romi 
Organizaţiile 
neguvernamentale 

Semestrial 

Realizat 
Semestrul I şi 

trim. III 

- Prin activităţile realizate în 
cadrul programului “zefiR, 
împreună pentru puterea de 
acţiune” au fost realizate 
activităţi interculturale în cele 4 
localităţi beneficiare: Slatina, 
Caracal, Piatra-Olt ; Grădinari. 
Cu ocazia zilei de 1 iunie în 
Corabia s-au organizat 
conursuri sportive între şcoli, 
vizită la Muzeul de Etnografie 
Corabia şi Cetatea Sucidava; 
activitate ,,Desene pa asfalt”. 
- În cadrul proiectului  
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“Democraţie participativă. 
Pilotarea unei iniţiative 
cetăţeneşti pentru comunităţile 
interetnice din România” 50 de 
copii au beneficiat de excursie 
la Muzeul de Etnografie 
Corabia şi la Cetatea Sucidava. 

5. 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea reţelei de servicii de sănătate de 
bază şi promovarea asigurării de servicii 
integrate în domeniile protecţiei sociale, 
educaţiei şi sănătăţii la nivel comunitar. 

5.1. Continuarea formării mediatorilor sanitari rom, elaborarea 
unui instrument de lucru în vederea eficientizării activităţii 
mediatorilor sanitari romi . 
 

Instituţie 
coordonatoare: 
Direcţia de 
Sănătate Publică 
Olt 
Alte instituţii 
implicate: 
Autorităţile locale 
Instituţia Prefectului 
– Judeţul Olt 

2015 Realizat 
Trim. II,III 

- Mediatorii sanitari 

beneficiază de formare, 

consiliere, îndrumare 

metodologică pe parcursul 

derulării activităţii din partea 

Direcţiei de Sănătate 

Publică. 

- 10 persoane formate 

6 Creşterea ponderii populaţiei rome care are 
acces la servicii de sănătate de bază. 

6.1 Identificarea persoanelor de etnie romă care nu sunt 
înscrise la un medic de familie şi sprijinirea acestora pentru 
înscrierea pe listele medicilor de familie, consilierea acestora 
asupra dreptului la pachetul minimal de servicii de sănătate 
pentru persoanele care nu sunt incluse în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. 

Instituţie 
coordonatoare: 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Olt 
Alte instituţii 

implicate: 
Autorităţile locale 
Mediatorul sanitar 

Trimestrial Realizat 
Trim. I.II, III 

Trim. I- Au fost realizate 8 
acţiuni în cadrul cărora au fost 
distribuite 700 materiale 
informative. 
Trim. II-  
- Au fost realizate 5 acţiuni în 
cadrul cărora au fost distribuite 
400 materiale informative. 
- 50 persoane identificate 

7 

Reducerea riscului şi prevenirea îmbolnăvirilor 
asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate 
prevalente în rândul populaţiei rome. 

7.1. Identificarea copiilor nevaccinaţi şi îndrumarea acestora 
către cabinetele medicilor de familie. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Direcţia de 
Sănătate Publică 
Olt 
Alte instituţii 
implicate: 
Autorităţile locale 
Mediatorul sanitar 

Trimestrial Realizat 
Trim. I,II,III 

Au fost  realizate un  număr de  
5 acţiuni în cadrul cărora au fost 
distribuite 400  materiale 
informative. 
Au fost conciliate 50 de 
persoane. 
 

7.2. Implementarea de programe privind bolile cronice, TBC, 
HIV/SIDA, bolile transmisibile şi netransmisibile, principiile 
generale de educaţie sanitară, igienă primara şi alimentaţia 
sanatoasă în comunităţile de romi. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Direcţia de 
Sănătate Publică 
Olt 
Alte instituţii 

Trimestrial Realizat 
Trim. I. II, III 

Au fost realizate 8 acţiuni în 
cadrul cărora au fost distribuite 
500 materiale informative . 
Au fost informate un număr de 
600 persoane. 
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implicate: 
Autorităţile locale 
Mediatorul sanitar 

 

8 Creşterea prevalenţei utilizării planificării 
familiale, în special în rândul tinerelor şi 
implementarea de intervenţii adresate sănătăţii 
femeii şi copilului. 

8.1. Desfăşasurarea de activităţi având ca scop informarea şi 
consilierea femeilor şi fetelor rome privind sănătatea 
reproducerii, riscurile asociate mariajelor timpurii, sănătatea 
mamei şi copilului, prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice şi a traficului de persoane. 

Instituţie 
coordonatoare: 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Olt 
Alte instituţii 

implicate: 
Autorităţile locale 
Mediatorul sanitar 

Trimestrial Realizat 
Trim. I, II, III 

În municipiul Caracal  în cadrul 
Proiectului Comunitar ”Școala 
este importantă pentru copilul 
tău!”, finanţat de Fundaţia 
PACT, au fost organizate 2 
ateliere de informare, 
promovare şi dezbatere a unor 
teme precum “Ce este 
Tuberculoza?”, „Sănătate în 
farfurie!”, la care au participat 
32 persoane. 
Au fost consiliate un număr de 
54 de persoane. 
 

8.2. Campanie de promovare a sănătăţii reproducerii, sănătăţii 
mamei şi copilului. Instituţie 

coordonatoare: 
Direcţia de 
Sănătate Publică 
Olt 
Alte instituţii 
implicate: 
Autorităţile locale 
Mediatorul sanitar 

Semestrial Realizat 
Semestrul I 

   În cadrul Programului 
”Împlicat în comunitatea mea”, 
derulat de Fundaţia PACT  în 
parteneriat cu Fundaţia 
Vodafone România, a fost 
aprobat pentru municipiul 
Caracal un proiect în valoare de 
31 500 de RON, având ca scop 
îmbunătăţirea calităţii serviciului 
medical în rândul nou-născuţilor 
din Spitalul municipal Caracal. 

9. Dezvoltarea de proiecte de regenerare urbană 
integrată şi eradicare a habitatului insalubru. 

9.1. Implementarea Programului-pilot ,,Locuinţe sociale pentru 
comunităţile de romi”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1237/2008. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţiei 
Publice 
Agenţia Naţională 
de Locuinţe 
Alte instituţii 
implicate: 
Primaria Oraşului 
Corabia 

2015 Realizat 
Trim. I,III 

- S-a început construcţia celor 
28 de locuinţe prin programul-
pilot ,,Locuinţe sociale pentru 
comunităţile de romi” aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
1237/2008. 
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10. Promovarea istoriei, culturii, simbolurilor 
identitare şi personalităţilor rome în societate. 

10.1. Organizarea unei manifestări cultural-artistice cu ocazia 
Zilei Internaţionale a Romilor. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Autorităţile locale 
Expertul local pe 
probleme de romi 
Alte instituţii 
implicate: 
Organizaţiile 
neguvernamentale 

Aprilie Realizat 
Trim. I 

În acest an, ”Ziua Internaţională 
a Rromilor” a fost marcată în 
cadrul mai multor evenimente 
desfăşurate în Slatina, Caracal, 
Corabia, Drăgăneşti-Olt. 

10.2. Organizarea de expoziţii cu lucrările artiştilor romi. Instituţie 
coordonatoare: 
Autorităţile locale 
Expertul local pe 
probleme de romi 
Alte instituţii 
implicate: 

Organizaţiile 
neguvernamentale 

Anual Realizat 
Trim. II 

 

11.  Continuarea măsurilor afirmative în procesul de 
formare a personalului pentru structurile Poliţiei 
Române şi ale Jandarmeriei Române din 
rândul cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii rome, în 
conformitate cu prevederile legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1. Mediatizarea locurilor distincte acordate tinerilor romi în 
cadrul unităţilor de învâţământ liceal şi universitar cu profil 
militar. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Jandarmi Olt 
Alte instituţii 

implicate: 
Autorităţile locale 
Expertul local pe 
probleme de romi 

Instituţia Prefectului 
– Judeţul Olt 

Aprilie, mai Realizat 
Trim. II 
100% 

 

11.2. Organizarea de campanii de promovare şi respectare a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Jandarmi Olt 
Alte instituţii 

implicate: 

Anual Realizat 
 

   În cadrul campaniei naţionale 
”Jandarmeria pe înţelesul 
tuturor”  au fost derulate un nr. 
de   - 92 acţiuni de prevenire 
fiind distribuite un număr de 205 
pliante în cadrul programelor 
”Stop violenţei şi discriminării în 
şcoli!, Indiferenţa doare!” şi 
”Şcoli în siguranţă”  - acţiuni de 
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Autorităţile locale prevenire în zona unităţilor de 
învăţământ: Slatina, Osica de 
Sus, Potcoava, Scorniceşti, 
Drăgăneşti – Olt, Schitu, 
Corabia, Balş, Caracal.  

11.3. Introducerea în programele de pregătire a specialiştilor în 
administraţie publică, asistenţă socială, sănătate, ordine 
publică, învăţământ, a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Jandarmi Olt 
Alte instituţii 

implicate: 
Instituţiile membre 

ale Grupului de 
Lucru Mixt 

 

Semestrial Realizat 
Semestrul I 

 

11.4. Întocmirea de rapoarte de informare despre cazurile de 
discriminare şi abuz asupra cetăţenilor români de etnie romă 
de care iau la cunoştinţă cadrele unităţilor pe timpul îndeplinirii 
misiunilor specifice. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Jandarmi Olt 
Alte instituţii 

implicate: 
Instituţiile membre 

ale Grupului de 
Lucru Mixt 

Permanent Nu a fost 
cazul 

 

Nu au fost înregistrate cazuri de 
discriminare, abuz asupra 
romilor . 

11.5. Mediatizarea sancţiunilor aplicate în  cazurile de 
discriminare şi abuz asupra romilor precum şi modul de 
realizare a  accesului romilor la serviciile publice pe timpul 
executării misiunilor specifice. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Jandarmi Olt 
Alte instituţii 

implicate: 
Instituţiile membre 

ale GLM 

Permanent Nu a fost 
cazul 

 

Nu au fost înregistrate cazuri de 
discriminare, abuz asupra 
romilor . 
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realizare 
Observații 

11.6. Întâlniri ale reprezentanţilor jandarmeriei şi poliţiei 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). 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Jandarmi Olt 
Alte instituţii 

implicate: 
Autorităţile locale 
Expertul local pe 
probleme de romi 

 

Lunar Realizat 
Trim. I.II. III 

Au fost realizate un număr de 
37 întâlniri la nivelul poliţiilor 
municipale şi orăşeneşti. 

11.7. 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. 

Instituţie 
coordonatoare: 
Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Jandarmi Olt 
Alte instituţii 

implicate: 
Autorităţile locale 
Expertul local pe 
probleme de romi 

Trimestrial Realizat 
Trim. I,II, III 

 

12. Consolidarea capacităţii administrative a 
structurilor de implementare a Strategiei 
Guvernului  României de Incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2015 – 2020. 

12.1. Introducerea în programele de pregătire a specialiştilor în 
administraţie publică, asistenţă socială, sănătate, ordine 
publică, învăţământ, a unor teme referitor la prevederile 
Hotărârii de  Guvern. nr. 18/2015, privind Strategia Guvernului 
României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii romilor pentru perioada 2015 – 2020, precum şi a 
Ordonantei Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 

Instituţie 
coordonatoare: 

Instituţia Prefectului 
– Judeţul Olt 
Alte instituţii 

implicate: 
Autorităţile locale 
Instituţiile membre 

ale Grupului de 
Lucru Mixt 

Permanent Realizat 
Trim. I,II 

100% 

 

12.2. Evaluarea modului de implementare la nivel local a 
Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015 – 
2020 . 

Instituţie 
coordonatoare: 

Instituţia Prefectului 
– Judeţul Olt 
Alte instituţii 

implicate: 

Trimestrial Realizat 
Trim. I,II, III 

- Biroul Judeţean pentru Romi a 
organizat întâlnire de lucru cu 
membrii Grupului de Lucru Mixt, 
la care au participat şi experţii 
locali pe probleme de romi din 
cadrul primăriilor în vederea 
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Observații 

Autorităţile locale 
Instituţiile membre 

ale Grupului de 
Lucru Mixt 

prezentării Hotărârii de Guvern 
nr. 18/2015 precum şi pentru 
dezbateri asupra modului de 
implementare a acesteia. 
- Biroul Judeţean pentru Romi a 
transmis către Agenţia 
Naţională pentru romi  date 
privind mediatorii sanitari şi 
activitatea desfăşurată de 
aceştia. 
- Biroul Judeţean pentru Romi a 
transmis către Institutul pentru 
Studierea Minorităţilor Naţionale 
situaţia organizaţiilor 
neguvernamentale care au 
derulat proiecte cu beneficiari 
romi. 
 Biroul Judeţean pentru Romi a 
realizat o vizită în comunitatea 
de romi din Municipiul Slatina 
alături de delegaţia suedeză 
(formată din E.S. Dna Anne 
LINDAHL KENNY, 
ambasadorul Suediei în 
România, Asa Regner, Ministrul 
Muncii din Suedia, Pernilla 
Baralt, State Secretary, Joanna 
Abrahamsson, Press officer, 
Martin Valfridsson, National 
Coordinator for Vulnerable, EU 
Citizens, Rickard Klerfors, 
Asociaţia Heart to Heart din 
Suedia. Discuţiile s-au axat pe 
sprijinul comunităţii de romi, pe 
următoarele direcţii de 
intervenţie: sănătate, educaţie 
şi crearea de locuri de muncă. 

12.3. Coordonarea activităţii  experţilor locali pentru  
problemele romilor care activează în cadrul primăriilor cu 
accent pe implicarea acestora în implementarea măsurilor 
cuprinse în Strategia Guvernului. 

Instituţie 
coordonatoare: 

Instituţia Prefectului 
– Judeţul Olt 

Trimestrial Realizat 
Trim. I,II, III 

- Biroul Judeţean pentru Romi a 
solicitat primăriilor care au 
angajaţi experţi locali să 
elaboreze rapoarte de activitate 
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Alte instituţii 
implicate: 

Autorităţile locale 

privind stadiul implementării 
strategiei la nivel local. 

12.4. Reorganizarea Grupului de Lucru Local, care are ca scop 
implementarea planului local de acţiune 2015 pentru punerea 
în aplicare a H.G. 18/2015. 

Instituţie 
coordonatoare: 

Instituţia Prefectului 
– Judeţul Olt 
Alte instituţii 

implicate: 
Autorităţile locale 

Trimestrul I Realizat 
Trim. I - Biroul Judeţean pentru Romi a 

organizat întâlnire de lucru cu 
experţii locali pe probleme de 
romi din cadrul primăriilor în 
vederea reorganizării Grupului 
de Lucru Local. 

12.5. Înfiinţarea Grupului de Iniţiativă Local al comunităţii de 
romi în vederea dezbaterii problemelor din comunitate. 

Instituţie 
coordonatoare: 

Autorităţile locale 
Expertul local pe 
probleme de romi 

Alte instituţii 
implicate: 

Instituţia Prefectului 
– Judeţul Olt 

Trimestrul I Realizat 
Trim. I 

- Biroul Judeţean pentru Romi a 
organizat întâlnire de lucru cu 
experţii locali pe probleme de 
romi din cadrul primăriilor în 
vederea reorganizării Grupului 
de Iniţiativă Local. 

13 Desfăşurarea de activităţi privind cunoaşterea 
problematicii cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome în scopul înregistrării în 
evidenţele stării civile, precum şi în vederea 
eliberării certificatelor de stare civilă şi ale 
actelor de identitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1. Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără 
acte de stare civilă şi de identitate în vederea emiterii acestora. 

Instituţie 
coordonatoare: 

Autorităţile locale 
Expertul local pe 
probleme de romi 

Alte instituţii 
implicate: 

Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a 
Persoanei Olt 

Permanent Realizat 
Trim.I,II, III 

-  Biroul Judeţean pentru Romi 
a informat primăriile din judeţ în 
privinţa Planului de Măsuri 
pentru punerea în legalitate cu 
acte de stare civilă şi acte de 
identitate a populaţiei de etnie 
romă, la nivel naţional. 
- Procesul de identificare a 
persoanelor fără acte de stare 
civilă şi de identitate se 
desfăşoară continuu la nivelul 
judeţului Olt. fiind realizate 
demersuri, astfel: Caracal - 7 
cazuri de înregistrare tardivă; 
Corabia -  60 certificate de 
naştere pierdute sau 
deteriorate, 150 certificate de 
deces pierdute şi 9 cărţi de 
identitate pierdute sau 
deteriorate; 
Iancu Jianu – 32 certificate de 
naştere. 
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13.2. Desfăşurarea de activităţi de informare a cetăţenilor cu 
privire la dreptul la libera circulaţie în cadrul Uniunii Europene. 

Instituţie 
coordonatoare: 

Autorităţile locale 
Expertul local pe 
probleme de romi 

Alte instituţii 
implicate: 

Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie 

Olt 

Semestrial Realizat 
Trim.I,II, III 

-  Biroul Judeţean pentru Romi a 
participat la: 
dezbaterea organizată de 
Agenţia Naţională pentru Romi 
privind pensiile deportaţilor în 
Transnistria. 
Atelierul organizat de Agenţia 
de Dezvoltare Comunitară 
Împreună în cadrul proiectului 
„Democraţie Participativă. 
Pilotarea unei iniţiative 
cetăţeneşti pentru comunităţile 
interetnice din România”. 

13.3. Desfăşurarea de activităţi/ campanii de informare în 
vederea obţinerii actelor de proprietate, potrivit procedurii 
reglementate de Legea nr. 7/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Instituţie 
coordonatoare: 

Autorităţile locale 
Expertul local pe 
probleme de romi 

Alte instituţii 
implicate: 

Instituţia Prefectului 
– Judeţul Olt 

Anual Realizat 
Trim.I 

- Biroul Judeţean pentru Romi a 
informat primăriile din judeţ şi 
Consiliul Judeţean în privinţa 
programului de finanţare “Anul 
participării şi responsabilizării 
cetăţenilor II”, derulat de 
Agenţia Naţională pentru Romi. 

13.4. Desfăşurarea de acţiuni privind popularizarea în randul 
comunităţilor de romi a prevederilor  Legii 416/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare privind venitul minim 
garantat, Legii nr. 277/2010 cu modificările şi completările 
ulterioare privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece. 

Instituţie 
coordonatoare: 

Agenţia Judeţeană 
pentru Prestaţii 

Sociale Olt 
Alte instituţii 

implicate: 
Autorităţile locale 
Expertul local pe 
probleme de romi 

 

Trimestrial Realizat 
Trim.I,II,III 

- În colaborare cu Primăria 
Brebeni a fost realizată  
campania de informare şi 
consiliere cu privire la condiţiile 
de acces la anumite beneficii 
sociale. 
 - La întâlnire au participat 
persoane din rândul populaţiei 
de etnie romă, iar din partea 
primăriei inspectorul din cadrul 
compartimentului minorităţi. 
-    În colaborare cu Primăria 
Osica de Sus a fost realizată 
campania de popularizare a 
legislaţiei în vigoare şi a 
condiţiilor de acces la anumite 
beneficii sociale.   Au fost 
prezentate ultimele modificări 
legislative, respectiv Legea 
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125/2015 referitoare la 
majorarea alocaţiei de stat 
pentru copii cu vârsta cuprinsă 
între 2-18 ani. 
Primăria Grădinari în 
parteneriat cu Asociaţia Tineri 
lângă Tineri implementează 
proiectul “Şanse la un viitor mai 
bun pentru grupurile vulnerabile 
prin înfiinţarea întreprinderilor 
sociale”. 

13.5. Desfăşurarea de acţiuni privind popularizarea în rândul 
comunităţilor de romi a prevederilor  Legii 189/2000, privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
etnice de către regimurile instaurate în România cu începere 
din 6 septembrie 1940 şi până în 6 martie 1945. 

Instituţie 
coordonatoare: 

Casa Judeţeană de 
Pensii Olt 

Alte instituţii 
implicate: 

Autorităţile locale 
Expertul local pe 
probleme de romi 

Trimestrial Realizat 
Trim.I,II, III 

- Primăriile din judeţ au fost 
informate în privinţa dreptului 
de pensie acordat de statul 
german romilor din România, 
care au fost deportaţi în 
Transnistria în timpul celui de-Al 
Doilea Război Mondial. 

13.6. Desfăşurarea de acţiuni privind popularizarea în rândul 
comunităţilor de romi a efectelor muncii la negru, fără forme 
legale. 

Instituţie 
coordonatoare: 

I. T. M Olt 
Alte instituţii 

implicate: 
Autorităţile locale 
Expertul local pe 
probleme de romi 

Trimestrial Realizat 
Trim.I, II, III 

 

 


