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Planul de acţiuni pentru realizarea în județul Olt a obiectivelor derivate din  
Programul de Guvernare pentru anul 2016 – Trimestrul I 2016 

  

         

FISCALITATE 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea 
 implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 

1 Îmbunătăţirea gradului 
de colectare a 

veniturilor la bugetul de 
stat prin încurajarea 

conformării voluntare, 
modernizarea. 

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

Administraţia 
Judeţeană a 
Finanţelor 

Publice  Olt 
Activitatea de 

Colectare 

Permanent  Realizat S-a simplificat procedura de depunere a declaraţiilor 
fiscale prin înregistrarea şi preluarea automată 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 cât şi la 
persoanele fizice pentru creşterea operativităţii procesului de 
administrare a obligaţiilor bugetare prin creşterea preluării de 
declaraţii transmise on-line la un număr 18.143 declaraţii în trim 
I 2016 

1.2. Analizarea permanenta de către 
fiecare unitate fiscala teritoriala a 
gradului de conformare privind 
depunerea declaraţilor 

A.J.F.P.  Olt 
Activitatea de 

Colectare 

Permanent  Realizat Informarea contribuabililor cu privire la obligațiile declarative 
înainte de termenele de declarare și plată. 

Analizarea permanentă de către fiecare unitate fiscală 
teritorială a gradului de  depunere voluntară a declaraţiilor, 
acest indicator situându-se la trim.I  2016  la  77,51%. 

Transmiterea cu operativitate de notificări contribuabililor 
care nu au depus in termen declaraţii şi deconturi sau care au 
comis erori în completarea declaraţiilor pentru un număr de 
1.534 contribuabili. 

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

A.J.F.P.  Olt 
Activitatea de 

Colectare 

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

Analizarea permanenta de către fiecare unitate fiscala 
teritoriala a gradului de conformare voluntară la plată, acest 
indicator situându-se la trim. I 2016 la 77,68 %.  

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. 
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2 Simplificarea fiscală şi 
sporirea competitivităţii 

fiscale a mediului de 
afaceri prin creşterea 
colectării veniturilor 

bugetare 

2.1 Cresterea gradului de recuperare a 
creantelor bugetului general consolidat 
prin: 
- Monitorizarea zilnica a încasarilor la 
bugetul consolidat al statului în vederea 
întreprinderii de măsuri operative pentru 
realizarea programului de încasari la 
nivelul fiecarei unitaţi fiscale teritoriale şi 
pe fiecare buget. 
            Accelerarea procedurilor de 
executare silită a creanţelor bugetare în 
vederea recuperării debitelor restante 
datorate de agenţii economici, precum şi 
mediatizarea legislaţiei fiscale pe linia 
executării silite cu scopul conştientizării 
contribuabililor asupra obligaţiilor ce le 
au fată de bugetul statului, în vederea 
conformării voluntare la plata 
impozitelor, taxelor şi a altor venituri 
bugetare. 

A.J.F.P.  Olt 
Activitatea de 

Colectare 
  

Permanent  Realizat Urmare activităţii desfăşurate în perioada 01.01 – 
31.03.2016  încasările nete la bugetul general consolidat s-au 
situat la nivelul sumei  210.714,63  mii lei, din care: - la 
bugetul de stat 108.294,45 mii lei, - la bugetul asigurărilor 
sociale de stat   64.793,92 mii lei ,- la bugetul asigurărilor 
pentru şomaj   2.556,15 mii lei,  la bugetul asigurărilor sociale 
de sănătate        35.070,11 mii lei. În vederea creşterii gradului 
de colectare a veniturilor bugetului general consolidat al 
statului, pentru creanţele bugetare declarate sau stabilite cu 
ocazia inpecţiilor fiscale, organele de executare silită de la 
nivelul structurilor teritoriale, sub supravegherea şi îndrumarea 
metodologică a Activităţii de Colectare , au procedat la 
aplicarea în mod gradual a etapelor de urmărire şi încasare  prin 
executare silită.Acţiunile întreprinse pe linia executării silite in 
perioada 01.01 -31.03.2016  au constat in: emiterea unui număr 
de  12.497 titluri executorii pentru debite in suma de 29.993,59 
mii lei .Acţiunile iniţiate in perioada 01.01 - 31.03.2016 se 
individualizează in aplicarea unui număr de 6 sechestre  asupra 
bunurilor mobile pentru suma 1.157,11  mii  lei  si 1 sechestru 
asupra bunurilor  imobile pentru suma  308,93 mii.lei,  377 
popriri pe venituri terţi în suma de  6.604,85  mii  lei şi  8.735  
popriri pe conturi bancare pentru  suma  de  29.386,79  mii  lei 
Urmare acţiunilor iniţiate în in perioada 01.01 - 31.03. 2016  au 
fost recuperate creanţe bugetare în sumă de 19.053,38   mii  lei 
din care: 6.011,94  mii lei din 5.148 popriri asupra 
disponibilitati conturi bancare:  283,80  mii lei din   285 popriri 
pe venituri la terti. 12.757,64  mii.lei  incasari din somatii .Prin 
modalităţile de executare silita s-au încasat debite in suma 
totala de 19.053,38  mii . lei, fata de încasările realizate in 
aceeaşi perioada a anului precedent care au fost in suma totala 
de 27.097,07 mii  lei, deci cu o reducere de   de 29,69 % 
datorita aceluiasi motiv - migrarea contribuabililor mijlocii cu 
data de 01.02.2016 la DGRFP Craiova.Urmare măsurilor 
întreprinse pentru  realizarea  creanţelor fiscale prin modalităţi de 
executare silită , in cursul trim I 2016   s-au organizat la nivelul 
unităţilor fiscale teritoriale,  un număr de 114  licitaţii de vânzare 
bunuri sechestrate din patrimoniul debitorilor rai platnici, pentru 
85 bunuri mobile  in valoare de  2.050,81  mii  lei si  58   bunuri 
imobile in valoare 2.025,08 mii  lei. Din acţiunea de valorificare 
a bunurilor sechestrate  prin licitaţii publice s-au adjudecat in 
cursul trim. I  2015 :  3 bunuri mobile in suma de  13,35 mii lei, 
vânzarea fiind greoaie datoratita  lipsei de ofertanţi pentru 
bunurile sechestrate,  care nu sunt ofertante. 
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3 Simplificarea fiscală şi 
sporirea competitivităţii 

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 Au fost efectuate 80 verificări pentru soluționarea deconturilor 
negative de TVA cu opțiune de rambursare, în sumă de 
11218,58 mii lei. 

− TVA cu drept de rambursare = 10652,63 mii lei 
− TVA fără drept de rambursare = 565,95 mii lei 
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3.2. Orientarea inspecţiilor fiscale 
generale din proprie iniţiativă către: 
contribuabilii cu risc fiscal ridicat urmare 
analizei de risc efectuate, contribuabilii 
care înregistrează pierderi, 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 identificarea şi combaterea 
fraudelor fiscale privind taxa pe valoarea 
adăugată, analizind circuitul comercial in 
scopul identificarii riscurilor asociate 
neindeplinirii obligaţiilor fiscale de către 
societăţile care figurează în calitate de 
furnizor sau client precum si 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. 

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

Permanent  Realizat Organele de inspecție fiscală au desfășurat acțiuni pentru 
reducerea fraudei fiscale din economia județului Olt realizând o 
inspecție generală la operatori persoane juridice și 39 inspecții 
generale la operatori persoane fizice. 
Activitatea de inspecție fiscală a efectuat controale inopinate în 
vederea stabilirii riscului fiscal. 
Urmare inspecțiilor efectuate s-au înaintat 10 plângeri penale 
pentru un prejudiciu în valoare de 20.492,87 mii lei 
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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 Organele de inspecție fiscală au efectuat 190 controale 
inopinate/constatări la fața locului pentru identificarea și 
stoparea fenomenului de evaziune fiscală la contribuabili 
persoane fizice și juridice care desfășoară activități în domenii 
cu risc fiscal ridicat pentru administrația fiscală, 18 
reprezentând constatări la fața locului, 172 reprezentând 
numărul controalelor inopinate.  
Organele de control au propus pentru un număr de 22 operatori 
economici efectuarea unor inspecții fisclae generale sau 
parțiale. 

3.4. Efectuarea de către structurile de 
inspecţie fiscală din cadrul şi din 
subordinea AJFP Olt, conform 
competenţelor, de inspecţii fiscale în baza 
informaţiilor transmise de Directia 
Antifrauda. 

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

Permanent  Realizat Organele de inspecție fiscală au efectuat 10 inspecții fiscale pe 
baza informațiilor transmise de Direcția Regională Antifraudă 
Fiscală Târgu-Jiu. În cadrul acțiunilor de verificare s-au stabilit 
venituri suplimentare în valoare de 6.699,90 mii lei și s-au 
înaintat  5 plângeri penale organelor în drept pentru continuarea 
cercetărilor. 
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4 Simplificarea fiscală şi 
sporirea competitivităţii 

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 
Activitatea de 

Colectare 

Lunar Realizat Gradul de realizare a programului de încasări  venituri  
bugetare - valori brute  –113,75% 
- Gradul de realizare a programului de încasări venituri 
bugetare - valori nete-  114,28% 
- Gradul de incasare/ stingere a  arieratelor din executare 
persoane juridice 17,93% 
- Rata de colectare a   arieratelor la persoane juridice 6,38% 
- Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de 
executare silită în total venituri 9,26%. 
- Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale 
(valoric) a fost de 77,68%; 
- Gradul de depunere  voluntară a declaratiilor fiscale pe tipuri 
de impozite 97,12%; 
- Număr de inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili 
persoane juridice au fost efectuate 1,98 controale pe inspector; 
- Număr de inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili 
persoane fizice au fost efectuate 3,31 controale pe inspector; 
- Sume atrase suplimentar(nete) pe un inspector, urmare 
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice s-au 
stabilit sume suplimentare de 327,36 mii. lei pe inspector; 
- Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector, urmare 
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice s-au stabilit 
sume suplimentare de 55,06 mii.lei  pe inspector ; 
- Ponderea impozitelor si contributiilor  pentru care s-a 
modificat baza de impunere in total impoziter, taxe si 
contributii la verificate la contribuabili persoane juridice  - in 
procent de  76,56%; 
- Gradul de asigurare a colectării creanţelor fiscale prin prisma 
măsurilor asiguratorii instituite de inspecţia fiscală  realizat în 
procent de 54,92 %; 
- Diminuarea pierderii fiscale pe un inspector urmare 
inspecţiilor fiscale efectuate la contribuabilii persoane juridice  
201,74mii.lei pe inspector; 
- Gradul de procesare în termen al declaraţiilor fiscale realizat 
în procent 100,00,%; 

5 Îmbunătăţirea gradului 
de colectare a 

veniturilor la bugetul de 
stat 

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 

Biroul Vamal Olt   2016 Realizat În domeniul comercializării produselor accizabile au fost 
verificaţi 429 agenţi economici. 
Au fost înregistrate 83 e-DAI- uri primite. 
 



 7 

5.2. Acţiuni de control specifice la agenţii 
economici care îşi desfăşoară activitatea 
în baza atestatelor pentru distribuirea şi 
comercializarea angrode produse supuse 
regimului de accizare şi autorizaţiilor de 
utilizator final 

Biroul Vamal Olt   2016 Realizat Au fost verificaţi 13 agenţi economici, au  fost întocmite 3  
atestate  pentru comercializare în sistem angro și en detail 
produse energetice, 5 decizii actualizare garanții, a fost 
efectuată 1 verificare postautorizare și au fost revocate 4 
atestate  pentru comercializare en detail produse energetice.  

5.3. Încasarea tuturor drepturilor vamale 
datorate de agenţii economici care 
efectuează operaţiuni vamale: 
- întărirea controlului documentar la toate 
operaţiunile de punere în liberă circulaţie 
- realizarea controlului ulterior 
- intensificarea controalelor fizice 
- supravegherea vamală. 

Biroul Vamal Olt   2016 Realizat Au fost reverificate 252 declaratii vamale. Au fost derulate 
2670 operațiuni vamale, au fost întocmite 2 D.R.S. -uri în 
valoare de 1695 lei. S-au efectuat 2182  
controale la coletele poştale  sosite din   S.U.A.,  China , Elveţia,
Israel ,Canada , Japonia, Rusia, Thailanda ,  Hong-Kong,
Singapore şi 
54 controale  la coletele  
poştale expediate de persoanele  fizice. 
 Încasările  s- au ridicat la suma totală 30.175.150 lei. 

ADMINISTRAŢIE 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea  

obiectivului 
Entitatea 
implicată 

Termen de  
realizare a  
activităţii 

Stadiu 
realizare 
obiectiv 

Observații 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 
1 Lucrări şi servicii 

aferente întreţinerii 
drumurilor naţionale 

1.1. Servicii pregătitoare aferente 
întreţinerii şi reparării drumurilor 
publice; Întreţinere curentă pe timp de 
vară/iarnă; Covoare asfaltice; Siguranţa 
circulaţiei; Întreţinere plantaţii. 

Secţia de 
Drumuri 

Naţionale Slatina   

2016 Realizat Gestionarea traficului rutier, investigarea și expertizarea 
drumurilor publice prin măsurători și revizii ale stării acestora, 
monitorizarea și controlul mijloacelor de transport 108.036 lei. 
Înlăturarea obstacolelor care puteau provoca înzăpezirea 
drumurilor, deszăpezire manuală în regie și deszăpezire 
mecanică prin terți, informări privind starea drumurilor 
naționale 985.066 lei regie și 1.375.855 lei terți. 

2 Refacerea de drumuri 
naţionale la nivel 
calitativ european 

2.1.  Modernizarea DN 67B km 119+636 
- 158+200 – Proiect ethnic avizat de  
CTE-CNADR SA  

C.N.A.D.R. SA 2017 Nerealizat Investiția se va derula în funcție de fondurile alocate. 



 8 

 2.2. Reabilitare DN 6 Alexandria – 
Craiova km 132+435 – 185+230 
(exclusiv municipiul Caracal) – în curs 
de atribuire contract de lucrări 

C.N.A.D.R. SA 2016 
(termenul de 
realizare a 
activităţii 

este în 
funcţie de 
semnarea 

Contractului 
de lucrări şi 
asigurarea 
fondurilor 
necesare 
derulării 
acestuia) 

Nerealizat Investiția se va derula în funcție de fondurile alocate. 

3 Realizarea programului 
naţional de variante 

ocolitoare 

3.1. Continuarea lucrărilor la Varianta de 
ocolire a municipiului Caracal km 0+000 
– 10+345        

C.N.A.D.R. SA 2016 Nerealizat Investiția se va derula în funcție de fondurile alocate. 

3.2. Centura de ocolire Balş- Stadiu de 
avizare a documentaţiei faza Studiu de 
fezabilitate în CTE – Consiliul 
Interministerial 

C.N.A.D.R. SA 2016 
(termenul de 
realizare a 

activităţii se 
referă la 

contractul de 
servicii 
pentru 

elaborarea 
Studiului de 
fezabilitate) 

Nerealizat Investiția se va derula în funcție de fondurile alocate. 

4 Realizarea de depozite 
de material antiderapant 

4.1.Realizarea unui depozit de material 
antiderapant S.D.N. Slatina – District 
Optaşi- contract de lucrări în derulare 

D.R.D.P. 
Craiova 

2016 Nerealizat Investiția se va derula în funcție de fondurile alocate. 
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5 Reparaţii poduri 5.1. Elaborare Studiu de fezabilitate Pod 
pe DN 65 km 82+365 peste râul Vedea 

D.R.D.P. 
Craiova 

2016 
(termenul de 
realizare a 

activităţii se 
referă la 

contractul de 
servicii 
pentru 

elaborarea 
Studiului de 
fezabilitate 

 
 
 
 

Nerealizat Investiția se va derula în funcție de fondurile alocate. 

5.2. Elaborare Studiu de fezabilitate Pod 
pe DN 64 km 35+900 peste pârâul 
Negrişoara 

D.R.D.P. 
Craiova 

2016 
(termenul de 
realizare a 

activităţii se 
referă la 

contractul de 
servicii 
pentru 

elaborarea 
Studiului de 
fezabilitate 

Nerealizat Investiția se va derula în funcție de fondurile alocate. 

6 Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 

transport şi asigurarea 
unui nivel calitativ 
ridicat al reţelei de 

drumuri 

6.1 Servicii pregătitoare aferente 
întreţinerii şi reparării drumurilor 
judeţene: 
- Întocmire documentaţii tehnico-
economice pentru lucrări de întreţinere şi 
reparaţii drumuri; 
- Dirigenţie de şantier 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Realizat 
4,33 % 

 

6.2. Lucrări şi servicii privind întreţinerea 
curentă a drumurilor judeţene 
- Întreţinerea curentă pe  timp de vară 
- Întreţinerea curentă pe timp de iarnă 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Realizat 
14.16 % 

 

6.3. Lucrări şi servicii privind întreţinerea 
periodică a drumurilor  judeţene şi 
podurilor 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Realizat 
0,73 % 

 

6.4. Lucrări aferente reparaţiilor curente 
la drumurile judeţene 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Realizat 
1,97 % 
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6.5. Combaterea omidei păroase a 
dudului din plantaţiile situate în zona de 
siguranţă a DJ 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Realizat 
10,53 % 

 

6.6. Reabilitare si modernizare strazi 
comunale, orăşeneşti şi municipale 

Autorităţi ale 
Administraţiei 
publice Lcale 

2016 Realizat 
Trim. I 

Au fost reabilitate în municipiul Slatina str. Grigore 
Alexandrescu 100%,  M.S. Andreian 80 %, Izvorului 80 %, 
Grădiște 80 %, Ionașcu 80 %, Caloianca 100 %, Alexandru 
Varipatti 100 %, Dealul Viilor 100 %, Theodor Burcă 60 %, B-
dul N. Titulescu 100%,  13 Decembrie 100 %, str. Drăgănești 
100 %, Frații Buzești 50 %, Livezii 100 %, reabilitare și 
modernizare zona Aleea Mărului 100 %. 
Modernizare străzi în satele componente orașului Potcoava – 
realizat 75% 
Covor asfaltic str. Colonel Năstase Ion, str. Cpt. Drăgănescu, 
str. G-ral Teiușanu, str. Păltiniș – Drăgănești -Olt 
Modernizare și reabilitare drumuri comunale DC 78 și DC 79 
Piatra Olt 

6.7. Lucrări de reabilitare şi modernizare 
drumuri comunale  

Autorităţi ale 
Administraţiei 
publice Lcale 

2016 Realizat 
Trim. I 

Modernizare DC 155 A-str. Gengea Bîrza, DC 155 B str. 
Castanilor comuna Bîrza 
Asfaltare drumuri locale în comuna Pleșoiu – 44% 
Asfaltare str. Dealul Viilor, str. Mare și DC 47, DC 38, DC 47- 
comuna Sîmburești 
Asfaltare drumuri comunale Drăghiceni 1,2 km 
Asfaltare străzi în comuna Mărunței, sat Bălănești – 9% 
Modernizare drumuri în comuna Dobroteasa – 17 % 

7 Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 

transport şi asigurarea 
unui nivel calitativ 
ridicat al reţelei de 
drumuri, eliminarea 

riscurilor privind 
alunecările de teren 

7.4. Lucrări aferente reparaţiilor  de 
capital la drumurile judeţene, cheltuieli 
de capital, OUG 28/2013 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Realizat  

LUCRĂRI PUBLICE   
1 Prioritizarea investiţiilor 

şi reparaţiilor capitale 
aferente lucrărilor 

1.1. Reabilitare faţade şi reparaţii la 
învelitoarea Muzeului Judeţean Olt- 
investiţie în continuare 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Lucrări în 
execuție 
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publice în contextul unei 
dezvoltări regionale 

durabile 

1.2. Lucrări de reabilitare în vederea 
obţinerii autorizaţiei de securitate la 
incendiu la: 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Persoane cu Handicap Cezieni 
Centrul de îngrijire şi Asistenţă Şopârliţa 
Centrul de îngrijire şi Asistenţă Slatina 
Clădirea fostului Centru de Plasament 
Zorile, Slatina 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Lucrări în 
execuție 

 

1.3. Elaborarea expertize tehnice şi 
proiecte tehnice în vederea obţinerii 
autorizaţiei de securitate la incendiu la 
Centrul de Integrare prin Terapie 
Ocupaţională Drăgăneşti-Olt, Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Băbiciu, 
Şcoala Specială Ajutătoare Balş şi Şcoala 
Profesională Specială Balş 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Lucrări în 
execuție 

 

1.4. Elaborare proiect tehnic pentru 
lucrarea Realizare sistem de detecţie şi 
semnalizare incendiu laBiblioteca 
Judeţeană Ion Minulescu 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Lucrări în 
execuție 

 

1.5. Elaborare proiect tehnic pentru 
lucrarea Realizare instalaţie de hidranţi 
interiori la Biblioteca Judeţeană Ion 
Minulescu  

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 
Lucrări în 
execuție 

 

1.6. Elaborare proiect tehnic pentru 
construcţie Clădire administrativă la 
Corpul Gardienilor Publici Olt 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 
Lucrări în 
execuție 

 

1.7. Reabilitare platou şi acces garaje la 
sediul Consiliului Judeţean Olt 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 
Lucrări în 
execuție 

 

1.8. Reparaţii la faţade şi acoperişul 
clădirii sediului Consiliul Judeţean Olt 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 
Lucrări în 
execuție 

 

1.9.Asigurarea sustenabilităţii şi 
durabilităţii investiţiilor realizate prin 
Programul Operaţional Regional 2007-
2013 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Lucrări în 
execuție 

 

1.10. Lucrări de ignifugare la 
acoperişurile din lemn ale clădirilor 
Consiliului Judeţean Olt 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Lucrări în 
execuție  

1.11. Înlocuire uşi metalice cu uşi din 
aluminiu la intrarea în clădirea Centrului 
Militar Judeţean Olt 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Lucrări în 
execuție  
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1.12. Realizarea de rigole de preluare ape 
pluviale şi reparaţii la trotuarul din jurul 
clădirii Centrului Militar Judeţean Olt, 
montare pardoseli din parchet la Centrul 
Militar Judeţean Olt 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Lucrări în 
execuție 

 

1.13. Realizarea de lucrări la Biblioteca 
Judeţeană Ion Minulescu: 
- sistem de detecţie şi semnalizare 
incendiu ; 
- instalaţie de hidranţi interiori la 
bibliotecă; 
- lucrări de reparaţii. 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Lucrări în 
execuție 

 

1.14. Realizare grup sanitar pentru 
persoanele cu handicap la Consiliul 
Judeţean Olt 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2016 Lucrări în 
execuție  

1.15. Investiţii în infrastructura 
comunităţilor locale (Efectuarea de 
lucrări de reabilitare şi modernizare şcoli, 
dispensare, lăcaşe de cult, servicii de 
iluminat public, etc.) 

Autorităţi ale 
Administraţiei 
publice Lcale 

2016 Realizat Reabilitare Piața Centrală în Municipiul Caracal – 98 % 
Reabilitarea Cetății Sucidava / Corabia 
Renovare, modernizare și dotare Cămin Cultural , sat  Bîrza și 
sat Braneț - comuna Bîrza 
Reabilitarea Căminului Cultural Coteana 
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Curtișoara 95 % 
Construire grădiniță sat  Dobrotinet – 80 % 
Reabilitare Cămin Cultural – comuna Drăghiceni – 50 % 

 2 Prioritizarea investiţiilor 
pe baza unor indicatori 

obiectivi. Corelarea 
investitiilor fnantate din 

fonduri nationale si a 
celor din fonduri 
europene pe baza 

prioritaților de 
dezvoltare 

2.1. Sprijinirea investitiilor in eficienta 
energetica a blocurilor de locuinte din 
Municipiul Slatina 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 
2016 

Realizat 
Trim. I 

În curs de execuție reabilitare termică 23 blocuri de locuit 

2.2. Construire locuinţe sociale str. N. 
Bălcescu, municipiul Slatina 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2016 Nerealizat 
Trim.I  

2.3. Lucrări de alimentare cu energie 
electrică, municipiul Slatina 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2016 Nerealizat 
Trim.I  

2.4. Consolidarea versanţilor Grădişte, 
Şcoala de Poliţie din municipiul Slatina 

Primăria 
Municipiului 

Slatina 

2016 Nerealizat 
Trim.I  

PROTECŢIA CONSUMATORULUI 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea  
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 
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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 şi panificaţie 

Comisariatul 
Judeţean pentru 

Protecţia 
Consumatorilor 

Olt 
ANPC 

Permanent Realizat  Au fost controlați 217 operatori economici ( depozitarea și 
comercializarea produselor cerealiere și panificație , 
comercializarea, etichetarea și publicitatea orezului, 
comercializarea produselor cosmetice etc.) din care 112 
operatori economici prezentau abateri dintre care 95 operatori 
economici au fost sancționați contravențional cu amenzi în 
valoare totală de 183.700 lei și 17 avertismente. 

1.2 Desfăşurarea acţiunilor de control 
proprii propuse de Comisariatul Judeţean 
pentru Protecţia Consumatorilor Olt 

Comisariatul 
Judeţean pentru 

Protecţia 
Consumatorilor 

Olt 
ANPC 

Permanent Realizat  Au fost controlați 92 operatori economici (comercializarea 
anvelopelor second/hand și prestarea serviciilor de vulcanizare, 
comercializarea mobilei, comercializarea produselor funerare și 
prestarea serviciilor funerare etc.)  din care 55 operatori 
economici prezentau abateri dintre care 45 operatori economici 
au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală 
de 75000 lei și 10 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 
Control privind modul de derulare a 
Programului privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din învăţământul primar şi 
gimnazial de stat şi privat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 
stat şi private cu program normal de 4 ore 

Comisariatul 
Judeţean pentru 

Protecţia 
Consumatorilor 

Olt 
ANPC 

Olt 

Permanent Realizat  Au fost verificate 31 unități școlare și preșcolare. 

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 

Comisariatul 
Judeţean pentru 

Protecţia 
Consumatorilor 

ANPC 

Permanent Realizat  Au fost realizate 110 acțiuni de informare, consiliere și educare 
a consumatorilor și operatorilor economici prin mijloace mass-
media, au fost cercetate și soluționate 265 petiții ale 
consumatorilor. 

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI,  SIGURANŢA NAŢIONALĂ 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea  
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 
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1 Creşterea nivelului de 
securitate personală a 

cetăţeanului prin 
îmbunătăţirea siguranţei 

în spaţiile publice, 
creşterea siguranţei în 

şcoli, 

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 
S.T.P.F. Olt 

Poliţia locală 
Slatina 

31.12 2016 Realizat 
Trim I 

În trim. I au fost realizate 4807 intervenții rapide la evenimente, 
215 acțiuni cu forțe sporite și 917 controale directe. 

1.2. Organizarea de acţiuni în vederea 
prevenirii şi combaterii faptelor 
antisociale din zona unităţilor de 
învăţământ de pe raza judeţului Olt 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean 

Olt 

31.12.2016 Realizat 
Trim I 

În trim. I 2016 polițiștii din cadrul IPJ Olt au acționat în scopul 
prevenirii și combaterii faptelor antisociale de natură a afecta 
climatul de siguranță civică în incinta unităților de învățământ 
preuniversitar și în zona adiacentă acestora, reușindu-se 
menținerea unui climat corespunzător, protecția unităților de 
învățământ fiind unul din obiectivele principale afalte în atenția 
polițiștilor, în special a celor de proximitate. 

1.3. Asigurarea protecţiei unităţilor 
şcolare, a siguranţei elevilor şi a 
personalului didactic, prin creşterea 
capacităţii de prevenire şi combatere a 
fenomenului violenţei în şcoli; Realizarea 
activităţilor cuprinse în Planul Teritorial 
Comun de Acţiune-Cadru 

Instituţia 
Prefectului 
Consiliul 

Judeţean Olt 
IPJ Olt 
IJJ Olt 
ISJ Olt 

An şcolar 
2015-2016 

Realizat 
Trim I 

 

1.3.   1.4. Organizarea de acţiuni 
punctuale pe linia prevenirii şi combaterii 
infracţionalităţii privind: furturile din 
locuinţe, furturile din societăţi 
comerciale, furturile  din genţi, poşete, 
buzunare; 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean 

Olt 

31.12.2016 Realizat 
Trim I 

În trim. I 2016 polițiștii au organizat acțiuni pentru prevenirea 
și combaterea infracționalității la nivelul județului Olt. Au fost 
constatate 883 infracțiuni de furt. 

1.5. Intensificarea acţiunilor pentru 
prevenirea şi combaterea infracţiunilor 
săvârşite cu violenţă, de pe raza judeţului 
Olt. 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean 

Olt 

31.12.2016 Realizat 
Trim I 

S-au realizat o serie de întâlniri cu cetățenii, participanților 
fiindu-le prezentate sfaturi antivictimale, pentru prevenirea 
infracțiunilor comise cu violență. La nivelul IPJ Olt în trim. I 
nu a fost înregistrată nicio infracțiune de omor. 
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1.6. 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 traficului. 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean 

Olt 

31.12.2016 Realizat 
Trim I 

În trim. I 2016 polițiștii rutieri au organizat 760 acțiuni care au 
vizat, în mod prioritar, eliminarea cauzelor care generează 
comiterea accidentelor rutiere pe raza județului Olt. Ca urmare 
a activităților desfășurate, au fost aplicate 13714 sancțiuni 
contravenționale și au fost constatate 283 infracțiuni.  

1.7. Optimizarea proceselor de 
planificare, organizare, conducere şi 
executare a misiunilor din competenţă. 
Realizarea unor dispozitive de acţiune 
flexibile care să acţioneze după principul 
„cel mai apropiat element de dispozitiv 
acţionează” 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

Judeţean Olt 

Permanent Realizat Au fost executate 1762 acțiuni cu  7566 efective. 

1.8. Menţinerea ordinii şi siguranţei 
publice pe timpul campaniei electorale şi 
alegerilor, precum şi protecţia sediilor 
birourilor electorale de circumscripţie, 
respectiv a oficiilor electorale şi ale 
secţiilor de votare. 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

Judeţean Olt 

Permanent Realizat  

1.9. Monitorizarea permanentă a 
activităţilor desfăşurate în obiective şi 
zona adiacentă acestora, pentru 
prevenirea şi combaterea faptelor cu 
caracter infracţional sau contravenţional. 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

Judeţean Olt 

Permanent Realizat IJJ Olt asigură paza și protecția unui număr de 15 obiective. 
Monitorizarea obiectivelor s-a desfășurat fără a se produce 
fapte cu caracter infracțional sau contravențional. 

1.10. Participarea la acţiuni în cooperare 
cu alte instituţii, în scopul combaterii 
fenomenelor asociate criminalităţii 
organizate şi corupţiei. 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

Judeţean Olt 

La solicitare Realizat A fost executată 1 acțiune cu 5 efective. 

1.11. Intensificarea activităţilor 
circumscrise prevenirii şi combaterii 
infracţiunilor stradale, a faptelor 
antisociale, în zonele publice, în 
instituţiile de învăţământ şi mediul rural. 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

Judeţean Olt 

Permanent Realizat S-au desfășurat 35 activități preventiv-educative în zona 
instituțiilor de învățământ. 

1.12. Asigurarea menţinerii ordinii şi 
liniştii publice în punctele de trecere a 
frontierei de stat, iar la solicitarea altor 
autorităţi ale statului participarea la astfel 
de acţiuni în localităţile din zona de 
frontieră 

Serviciul 
Teritorial al 
Poliţiei de 

Frontieră Olt 
SPF Corabia 
SPF Orlea 

2016 Realizat Au fost executate 22 misiuni și acțiuni în sistem integrat în 
baza Ordinului MAI nr.60/2010. 
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1.13. Creşterea performanţei în 
activitatea de cooperare  
interinstituţională prin Dezvoltarea de 
parteneriate cu ONG-uri, comunităţi 
locale, asociaţii, mass-media etc. pentru 
implementarea de proiecte, acţiuni 
comune, campanii de informare, educare, 
conştientizare şi prevenire în domeniul 
ordinii şi siguranţei publice şi al 
situaţiilor de urgenţă, pentru reducerea 
riscului de victimizare sau de implicare 
în activităţi infracţionale 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

Judeţean Olt 

2016 Realizat Potrivit Planului Anual pentru prevenirea faptelor antisociale de 
către personalul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt în anul 
2016, în luna februarie au fost iniţiate 4 proiecte de prevenire, 
după cum urmează: 
- „Şcoala ta în Siguranţă!” partener: Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Olt; 
- „Conştient de orice risc” – partener: Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt; 
- „Jandarmeria te învaţă să nu fii victimă!” – partener: 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt; 
- „Siguranţa ta are prioritate!” – partener: Agenţia Naţională 
Împotriva Traficului de Persoane- Centrul Regional Craiova 

2 Creşterea 
managementului şi 

capacităţii de intervenţie 
a ISU, protejarea 

cetăţenilor de riscurile 

2.1. Eficientizarea managementului 
sistemului de urgenţă prin pariticiparea 
cadrelor ISU Olt la programe, cursuri, 
sedinţe de pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgenţă. 

Inspectoratul 
pentru Situaţii de 

Urgentă Olt 

2016 Realizat  echipajele SMURD Olt au participat la  
1446 intervenţii, fiind asistate medical 1387 persoane (1361 
adulţi şi 85 copii). 
- 5 ofițeri și 13 subofiţeri au absolvit cursul de prim ajutor 
calificat. 
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teroriste, de 
infracţionalitatea 

cibernetică, precum 
protecţia infrastructurii 

critice. Pregătirea 
autorităţilor publice şi a 

populaţiei pentru 
răspuns în situaţii de 
urgenţă şi dezastre 

naturale 

2.2. 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 pentu 
situaţii de urgenţă. 
Desfăşurarea de exerciţii de alarmare 
publică în cazul apariţiei unor situaţii de 
urgenţă 

ISU OLT 2016 Realizat În trimestrul I 2016 s-au desfăşurat  9  
exerciţii de alarmare publică la localităţi rurale.  
În   trimestrul I 2016, Serviciul Prevenire a acordat sprijin de 
specialitate administraţiilor locale în urma celor 248 acţiuni 
desfăşurate la: 14 localităţi ururale, 123 instituţii şi la 102 
operatori economici. De asemenea s-au soluţionat 14 petiţii. 
Compartimentul avizare-autorizare:  
Nr. cereri  înregistrate în cadrul compartimentului :126, 
soluţionate astfel: 
• Avize de securitate la incendiu emise - 18 
• Cereri avize de securitate la incendiu respinse - 10 
• Autorizatii de securitate la incendiu emise - 12 
• Cereri autorizaţii de securitate la incendiu respinse -12 
• Cereri pentru eliberare avize şi/sau autorizaţii de protecţie 

civilă - 3 
• Adrese de răspuns în diverse situaţii : 74 din care: 
- Neîncadrări privind securitatea la incendiu - 51 
- Documentaţii restituite spre completare -12 
- Neîncadrări privind protecţia civilă - 3 
- Puncte de vedere tehnice de specialitate - 8 
• Documentaţii în curs de soluţionare – 94 
• Petiţii – 0 
• Recepţii  din punct de vedere al securităţii la incendiu la 

obiective neprevăzute cu adăposturi – 3 
• Şedinţe ale comisiilor tehnice de specialitate (APM Olt, 

Primăria Slatina, CJ Olt ) – 1 
• Pe timpul controalelor au fost realizate 219 activităţi de 

informare preventivă, iar prin mass-media s-au trasmis 
materiale informative în urma cărora s-au realizat: 0 Ştiri  
TV, 0 Ştiri radio Şi 2 articole în presă. 

În afara controalelor au fost planificate, organizate şi 
desfăşurate 21 activităţi de informare preventivă care au avut 
ca obiective:formarea deprinderilor practice de comportare Şi 
intervenţie a cadrelor didactice şi personalului auxiliar, precum 
Şi a elevilor privind modul de acţiune Şi derulare a activităţii 
de evacuare, pregătirea Şi instruirea specifică a întregului 
personal (didactic, nedidactic Şi auxiliar) pentru a organiza 
exerciţii de evacuare în cazul producerii unei situaţii de 
urgenţă generate de producerea unui incendiu sau seism, 
scăderea numărului de incendii la locuinţe,  
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2.3. Creşterea eficienţei activităţilor 
pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă: 
- Participarea împreună cu alte formaţiuni 
ale Ministerului Afacerilor Interne, în 
colaborare cu forţe ale Ministerului 
Apărării Naţionale, cu unităţi de protecţie 
civilă şi cu alte autorităţi prevăzute de 
lege, la activităţile de salvare şi evacuare 
a persoanelor şi bunurilor periclitate de 
incendii, explozii, avarii, accidente, 
calamităţi naturale şi catastrofe, precum 
şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 
provocate de astfel de evenimente; 
- Participarea,  împreună cu autorităţile 
teritoriale pentru protecţia mediului şi cu 
organele de frontieră ale statului vecin, 
după caz, la luarea măsurilor necesare 
pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a 
producerii daunelor, precum şi, în caz de 
accidente care afectează factorii de 
mediu, la eliminarea efectelor acestora; 
- Executarea controlului navelor şi al 
ambarcaţiunilor împreună cu unităţile 
teritoriale pentru protecţia mediului în 
caz de evacuare a apelor uzate în emisar 
sau în caz de producere a unei poluari 
accidentale; 
- cautarea navelor aflate în pericol în 
apele din zona de competenţă şi participa 
la salvarea echipajelor acestora în caz de 
necesitate, iar la solicitare desfăşurarea 
de acţiuni de salvare a navelor şi a 
încărcăturii lor, conform dreptului 
maritim internaţional; 

Serviciul 
Teritorial al 
Poliţiei de 

Frontieră Olt 
SPF Corabia 
SPF Orlea 

  
  

2016 Realizat Au fost executate 14 misiuni în cooperare cu ISU Olt pentru 
verificarea și monitorizarea amenajamentelor cu rol de apărare 
împotriva inundațiilor din zona de competență, ca urmare a 
creșterii nivelului fluviului Dunărea. 

2.4. Participarea la exerciţiile organizate 
în cooperare cu celelalte structuri ale 
Sistemului de Apărare Ordine Publică şi 
Siguranţă Naţională, în vederea 
gestionării situaţiilor speciale şi de criză. 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

Judeţean Olt 
2016 Realizat 2 exerciții în cooperare cu ISU Olt 
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2.5. Verificarea capabilităţilor structurilor 
teritoriale privind realizarea măsurilor de 
protecţie a personalului şi intervenţia în 
sprijinul populaţiei prin includerea în 
temele tactice elaborate cu ocazia 
exerciţiilor de alertare a unor situaţii 
tactice care să vizeze gestionarea unor 
situaţii de urgenţă. 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

Judeţean Olt 

2016 Realizat S-au executat 2 exerciții de protecție civilă cu detașamentul IJ 
Mobil. 

2.6. Supravegherea şi controlul trecerii 
frontierei de stat, prevenirea şi 
combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor 
specifice criminalităţii transfrontaliere 
săvârşite în zona de competenţă 
- executarea supravegherii şi controlului 
la trecerea frontierei de stat a României, 
prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale 
şi criminalității transfrontaliere în zona 
de competenţă, precum şi orice altă 
încălcare a regimului juridic al frontierei 
de stat 
- realizarea controlului documentelor 
pentru trecerea frontierei de stat în 
punctele de trecere deschise traficului 
internaţional 
- asigurarea derulării fluentă, corecte şi 
civilizate a traficului de călători şi 
mărfuri prin punctele de trecere a 
frontierei de stat, împreună cu celelalte 
autorităţi care au, potrivit legii, 
competenţe de control privind trecerea 
frontierei de stat 
- supravegherea şi asigurarea respectării 
drepturilor statului roman în apele de 
frontieră din zona de competență 
- prevenirea şi combaterea pirateriei, 
acţiunilor teroriste şi faptelor 
circumscrise crimei organizate în apele 
aflate sub jurisdicţia statului roman 
- executarea, direct sau împreună cu 
autoritatea vamală, a controlului navelor 
şi ambarcaţiunilor despre care se deţin 
date şi informaţii ca desfăşoară activităţi 
ilegale în zona de competenta ori sunt 
surprinse desfașurând asemenea activităţi 

Serviciul 
Teritorial al 
Poliţiei de 

Frontieră Olt 
SPF Corabia 
SPF Orlea 

  
  
  
  

2016 Realizat Au fost executate 164 acțiuni proprii și 24 misiuni și acțiuni în 
cooperare cu alte instituții. 
Constatări proprii: 1 infracțiune cu 1 persoană, 21 sancțiuni 
contravenționale în valoare de 6850 lei, bunuri confiscate în 
valoare de 89700 lei. 
În PTF Corabia s-a efectuat controlul de frontieră pentru 10 
nave și 42 de persoane. 



 20 

2.7. Respectarea regimului juridic al 
frontierei de stat, paşapoartelor şi 
străinilor 
- organizarea şi realizarea cooperării, în 
domeniile specifice de activitate, cu 
organele similare ale R. Bulgaria, ale 
altor state sau comunităţi de state, 
conform înţelegerilor bi- sau 
multilaterale la care România este parte 
- organizarea de acţiuni pentru 
descoperirea şi identificarea persoanelor 
care au încălcat sau despre care se deţin 
date că intenţionează să încalce normele 
regimului juridic al frontierei de stat, 
precum şi alte prevederi legale stabilite în 
competenţă 

Serviciul 
Teritorial al 
Poliţiei de 

Frontieră Olt 
SPF Corabia 
SPF Orlea 

2016 Realizat Au fost executate 5 misiuni și acțiuni cu autoritățile de frontieră 
din R. Bulgaria . 
Constatări proprii: 9 infracțiuni cu 8 persoane, 10 sancțiuni 
contravenționale în valoare de 5890 lei, bunuri confiscate în 
valaore de 13.389 lei. 

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. Asigurarea fluxului informaţional 
catre GST SGA Slatina, Dispecerat ABA 
Arges – Vedea; 

Sistemul 
Hidrotehnic  

Independent Olt 

Permanent Realizat Realizat în funcție de necesitate 

Asigurarea sistemului 
informaţional şi de 
apărare împotriva 

inundaţiilor 

3.2. Colaborare cu ISU Olt, Comitetele 
pentru Situatii de Urgenta la nivel 
judetean si local; 

SHI Olt Permanent Realizat Realizat în funcție de necesitate 

3.3. Informarea si alarmarea Comitetelor 
pentru Situatii de Urgenta la nivel 
Judetean si local cu privire la aparititia si 
evolutia fenomenelor hidrologice 
periculoase; 

SHI Olt Ori de cite 
ori este 
cazul 

Realizat Realizat în funcție de fenomen 

3.4. Tematica verificarea lucrarilor 
hidrotehnice cu rol de aparare impotriva 
inundatiilor din administrarea SHI Olt si 
a altor deţinători în perioada de 
primavară şi toamnă;   

SHI Olt martie – apr. 
2016 

oct – nov. 
2016 

Realizat  
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3.5. Tematica verificarea Comitetelor 
locale pentru situatii de urgenta si a 
sectiunilor de scurgere a cursurilor de apa 
in zona localitatilor; 

Prefectura jud. 
Olt, 

ISU Olt, 
SHI OLT,  

CJ Olt al GNM 

mart. – apr. 
2016 

oct – nov. 
2016 

  
  

Realizat Au fost verificate 12 localități 

3.6 Participarea la verificarea stării 
tehnice şi funcţionale  a construcţiilor 
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor. 

Sistemul de 
Gospodărire a 

Apelor Olt 

Trim. IV 
2016 

Nerealizat Termenul de realizare este în trim. IV 2016. 

4 Servicii publice 
comunitare în slujba 

cetăţeanului (permise, 
paşapoarte, 

înmatriculări) 

4.1. Servicii publice de calitate şi într-un 
timp scurt prestate cetăţenilor. Deplasarea 
unui lucrător din cadrul Serviciului 
Public Comunitar pentru Eliberarea şi 
Evidenţa Paşapoartelor Simple Olt 

Serviciul Public 
Comunitar 

pentru Eliberarea 
şi Evidenţa 

Paşapoartelor 
Simple Olt 

2016 Realizat  

4.2.Eficientizarea activităţii Serviciului 
Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 
Olt în relaţia cu cetăţenii prin 
introducerea POS-uri pentru plata cu card 
bancar a contravalorii permisului de 
conducere şi autorizaţiei de circulaţie 
provizorie 

Serviciului 
Public 

Comunitar 
Regim Permise 
de Conducere şi 
Înmatriculare a 
Vehiculelor Olt 

2016 Realizat  

5 Prevenirea şi 
combaterea corupţiei în 
rândurile personalului 
Ministerului Afacerilor 

Interne la toate 
nivelurile şi în toate 

structurile 

5.1. Desfăşurarea activităţilor  grupului 
de lucru pentru prevenirea faptelor de 
corupţie, materializate prin întocmirea la 
nivelul I.S.U. Olt a Registrului de riscuri 
la corupţie. 

ISU Olt Permanent 
2016 

Realizat In trim. I 2016 au fost desfășurate următoarele activități: 
- a fost instruit grupul de lucru pentru prevenirea corupției de 
către reprezentantul SJA Olt; 
- a fist întocmit raport de monitorizare a riscurilor de corupție; 
- a fost întocmit Registrul de riscuri revizuit; 
- au fost prezentate teme în cadrul sesiunilor de formare 
profesională; 
 - a fost îanintată către compartimente și subunități o temă 
pentru a fi introdusă în tematica de formare profesională a 
modeulelor pe teme integrității. 
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5.2. 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 2016. 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

Judeţean Olt 

Semestrial Realizat În trim. I s-a înaintat către I.G.J.R. Informarea privind stadiul 
îndeplinirii acţiunilor şi măsurilor cuprinse în Planul de acţiuni 
şi măsuri privind implementarea prevederilor  Codului de etică 
şi deontologie al poliţistului . 
Au fost întocmite la nivelul I.J.J. Olt: 
- Planul de măsuri privind prevenirea implicării personalului 
inspectoratului în producerea de evenimente negative. 
- Planul de măsuri privind implementarea Codului de Etică şi 
deontologie al poliţistului. 

5.3. 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. 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

Judeţean Olt 

Semestrial Realizat Au fost stabilită  componenţa Grupului de lucru privind 
managementul riscurilor de corupţie a funcţiilor sensibile; 
- S-au întocmit: 
Registrul de riscuri la corupţie; 
- Fişele de identificare, descriere şi evaluare a riscurilor de 
corupţie ; 
- Raportul de evaluare a cadrului normativ la nivelul 
inspectoratului; 
- Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate 
funcțiilor sensibile. 

5.4. 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 
administrative şi creşterea transparenţei 
în sistemul de management al resurselor 
umane. 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

Judeţean Olt 

Permanent Realizat În scopul minimalizării  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: 
- în acest trimestru au avut loc 12 adunări fără ordine de zi cu 
personalul din subordine. 

5.5. 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 

S.T.P.F. Olt 
S.P.F. Corabia 
S.P.F. Orlea 

Permanent Realizat Au fost executate 50 controale interne manageriale și nu au fost  
identificate neconformități. Au fost prezentate 2 note de caz pe 
linia faptelor de corupție. 

EDUCAŢIE 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea 
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 
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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 
2016) şi titularizare. 

Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 

Olt 
DPPD-uri 
MENCS 

2016 Realizat 
 30 % 

Au fost trimise către centrele de perfecționare listele 
candidaților admiși la examenul de obținere a gradului didactic 
I, precum și dosarele acestora. 

1.2 Repartizarea metodiştilor pentru 
inspecţiile curente şi speciale necesare 
derulării examenelor de grade didactice/ 
examenului naţional de definitivare în  
învăţământ  

Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 

Olt 

Semestrul I  
an şcolar 

2015-2016 

Realizat 
 100 % 

Au fost repartizați metodiștii pentru inspecțiile curente și 
speciale, la fiecare specialitate în parte. 

1.3 Monitorizarea efectuării inspecţiilor 
curente/speciale susţinute pe parcursul 
desfăşurării gradelor 
didactice/examenului naţional de 
definitivare în învăţământ  

I.S.J. Olt 17.06.2016 Realizat 
 50 % 

Au fost înregistrate și monitorizate toate inspecțiile curente și 
speciale planificate până în prezent pentru obținerea 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. 

Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 

Olt 
DPPD-uri 

Conform 
calendarului 

MENCS 

Realizat 
 50 % 

Conform calendarului aprobat, evaluarea dosarelor cadrelor 
didactice care solicita echivalarea pe baza ECTS/SECT a 
învățământului obligatoriu de scurtă durată cu ciclul I de studii 
universitare de licență se face la niveklul centrelor  

1.5 Monitorizarea şi coordonarea 
activităţii cadrelor didactice mentori de 
practică pedagogică 

I. S. J. Olt 
Universitatea din 

Piteşti, 
Facultatea de 

Ştiinţe ale 
Educaţiei- Filiala 

Slatina 
C.N.V. 

„N.Titulescu” – 
Slatina 
Şcoala 

Gimnazială „Şt. 
Protopopescu”- 

Slatina, 
Şcoala 

Gimnazială 
„George 

Poboran”- 
Slatina, 

Ianuarie-
Iunie 2016 

Realizat  
50 % 

Vizite la unitățile de învățământ 



 24 

Şcoala 
Gimnazială Nr. 

3- Slatina 
G.P.P. Nr. 4- 

Slatina, 
     G.P.P. Nr. 5- 
Slatina 

1.6. 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 
2016 

Nerealizat Examenele se vor derula conform calendarului MENCS 

1.7. Organizarea examenului naţional de 
definitivare în învăţământ 

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

August 2016 Realizat  
35 % 

În derulare 



 25 

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-
Iunie 2016 

Realizat  
40 % 

Se va realiza conform graficului 

1.9. Echivalarea studiilor absolvite de 
elevi în străinătate, în vederea 
(re)integrării în sistemul educaţional 
preuniversitar românesc 

I.S.J.Olt Permanent Realizat  
25 % 

În derulare 

2 Creşterea performanţei 
programelor de formare, 

cercetare şi inovare 

2.1. Editarea revistei naţionale 
PROEDUCAŢIA 

Casa Corpului 
Didactic Olt 

Anul 2016 Nerealizat Este în curs de realizare 

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

Ministerul 
Educaţiei 

Naţionale şi 
Cercetării 
Ştiinţifice 

Casa Corpului 
Didactic Olt 
Unităţile de 
învăţământ 

Anul 2016 Realizat 
Trim. I 

 

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

Casa Corpului 
Didactic Olt 
M.E.N.C.S. 

Anul şcolar 
2015 - 2016 

Realizat S-au organizat următoarele cursuri: Educație nonformală, 
Intervenția psihopedagogică necesară pentru integrarea copiilor 
cu CES în învățământul de masă,  

3 Redefinirea statutului 
cadrului didactic în 

societate prin salarizare, 
carieră, criterii de 

evaluare a performanţei, 
autonomie educaţională 

şi integritate 

 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.N.C.S. 
Casa Corpului 
Didactic Olt 
Inspectoratul  

Şcolar Judeţean 
Olt 

Anul şcolar 
2015-2016 

Realizat S-au organizat următoarele cursuri: Management educațional și 
comunicare instituțională – program de formare acreditat de 
MEC 25 de credite. 



 26 

4 Iniţierea reformei 
curriculare pe toate 

componentele ei, astfel 
încât conţinutul 
educaţional să 

corespundă cu cerinţele 
de pe piaţa muncii şi ale 

societăţii digitale 

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

M.E.N.C.S. 
CCD Olt 
IŞJ Olt 

Unităţi şcolare 

Anul şcolar 
2015-2016 

Realizat S-a desfășurat cursul formare Educați așa – Program de 
educație parentală. 
 S-au organizat următoarele simpozioane: 
Adevărul istoric în opere literare. Personalități istorice locale, 
ediția a VI-a, Sănătatea – componentă esențială a vieții, Ion 
Minulescu – poetul iubirilor de porțelan, Școala și familia 
mereu împreună. 
Este în derulare proiectul educațional Singuri acasă – copii 
părinților plecați să muncească în străinătate – 23.09.2015 – 17 
iunie 2016 

Corelarea programelor educaţionale cu piaţa muncii 
1 Plan de şcolarizare la 

nivelul unităţilor de 
învăţământ 

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

I.Ş.J. 
Unităţile şcolare 

din Î.P.T. 
C.L.D.P.S. OLT 

Agenţi 
economici 
parteneri 

Septembrie 
2016 

Realizat  
50 % 

Pentru stabilirea planului de școlarizare vor fi respectate 
solicitările operatorilor economici 

2 Stabilirea curriculumului 
la decizia şcolii 

2.1. Stabilirea curriculumului în 
dezvoltare locală (C.D.L.) astfel încât să 
maximizeze atingerea calificării şi numai 
după consultarea partenerilor şi agenților 
economici asupra calificărilor şi 
competenţelor necesare pentru absorbţia 
pe piaţa muncii. 

I.Ş.J. 
Unitățile şcolare 

din Î.P.T. 
C.L.D.P.S. OLT 

Agenţi 
economici 
parteneri 

Iunie 2016 Realizat  
50 % 

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

3 Corelarea 
învăţământului 

profesional şi tehnic cu 
cerinţele agenţilor 

economici 

3.1.  Antrenarea în activitatea de 
fundamentare a reţelei şcolare din 
învăţământul profesional şi tehnic 
preuniversitar a  C.L.D.P.S. OLT şi a cât 
mai multor agenţi economici din judeţ.  

I.Ş.J. 
Unităţile şcolare 

din Î.P.T. 
C.L.D.P.S. OLT 

Agenţi 
economici 
parteneri 

Decembrie 
2016 

Realizat  
25 % 

În derulare 

4 Stimularea educaţiei 
pentru obţinerea unor 
calificări noi, pentru 

integrarea tinerilor pe 
piața muncii prin 

dezvoltarea de politici 
care să asigure un nivel 
ridicat de creştere şi de 

ocupare durabilă a forței 

4.1. Fundamentarea planului de 
şcolarizare pentru învăţământul 
profesional şi tehnic prin respectarea  
ponderilor domeniilor de calificare 
prevăzute în documentele strategice 
P.L.A.I. şi P.R.A.I. şi cu calificările 
solicitate de către agenţii economici din 
judeţ precum şi cu interesele şi aspiraţiile 
individuale ale elevilor 

I.Ș.J. 
Unitățile şcolare 

din Î.P.T. 
C.L.D.P.S. OLT 

Ianuarie 
2016 

Realizat  
100 % 

Au fost consultați operatorii economici din județ 
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de muncă, bazate pe 
cunoaştere 

4.2. Fundamentarea planului de 
şcolarizare pentru învăţământul 
profesional şi tehnic prin respectarea 
calificărilor solicitate de către agenții 
economici din judeţ precum şi prin 
respectarea intereselor şi aspiraţiilor 
individuale ale elevilor 

I.Ș.J. 
Agenţi 

economici din 
judeţul Olt 

C.L.D.P.S. OLT 

Ianuarie 
2016 

Realizat  
100 % 

 

4.3. Realizarea unui real parteneriat cu 
instituţiile şi agenţii economici 
beneficiari ai serviciilor de formare 
profesională iniţială 

I.Ș.J. 
Unităţile şcolare 

din Î.P.T. 
C.L.D.P.S. OLT 

Agenţi 
economici din 

judeţul Olt 

Decembrie 
2016 

Realizat  
25 % 

În derulare 

4.4. Continuarea procesului de autorizare 
şi acreditare a unităţilor IPT, atât pentru 
noi calificări la învățământul de masă, cât 
şi pentru realizarea de cursuri pentru 
formarea adulţilor, ţinând cont de cei 3 
LLL (Long Life Learning) 

Unităţile şcolare 
din Î.P.T. 

Septembrie 
2016 

Realizat  
50 % 

Mai multe unități de învățământ din ÎPT au făcut solicitări la 
ARACIP pentru autorizarea unor noi calificări 

4.5.Aplicarea proiectelor şi programelor 
privind dezvoltarea învăţământului 
profesional şi tehnic, în special cele 
pentru dezvoltarea învăţământului 
profesional cu durata de 3 ani 

I.Ş.J. 
Unităţile şcolare 

din Î.P.T. 
C.L.D.P.S. OLT 

Agenţi 
economici 
parteneri 

Septembrie 
2016 

Realizat  
25 % 

În derulare 

4.6.Organizarea examenelor de 
certificare a calificării profesionale la 
cele trei niveluri de învățământ (3 – 
învățământ profesional, 4 – învățământ 
liceal, 5 – învățământ postliceal), precum 
şi examenele de titularizare pe post. 

I.Ş.J. 
Unităţile şcolare 

din Î.P.T. 
C.L.D.P.S. OLT 

Agenţi 
economici 
parteneri 

Septembrie 
2016 

Realizat  
50 % 

În derulare 

4.7. Revizuirea documentelor de 
planificare pentru învăţământul 
profesional şi tehnic la nivelul judeţului 
(PLAI) 

I.Ş.J. 
C.L.D.P.S. OLT 

Decembrie 
2016 

Realizat  
50 % 

În derulare 

Activităţi extraşcolare şi extraculiculare 
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1 Proiectarea şi 
împlementarea 

activităţilor educative 
şcolare şi extraşcolare în 
şcoală şi comunitate pe 

baza parteneriatului 
dintre şcoală-familie–

comunitate locală-ONG 

1.1. Trimiterea proiectelor educative 
propuse pentru CAEN la MENCS; 
Întocmirea situaţiei centralizate cu 
activităţile înscrise în CAEN 2016 şi 
desfăşurate până la finele anului 2016. 
- Constituirea Consiliului Judeţean al 
elevilor şi a Consiliului Reprezentativ al 
părinţilor  
- Întocmirea  Calendarului  Judeţean al 
Activităţilor Educative. 
- Evaluarea proiectelor privind realizarea 
Calendarului Activităţilor Educative 
Regionale şi Interjudeţene şi trimiterea 
lor la MENCS 
- 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! 
- Participarea elevilor la concursul 
naţional: 
“Alege! Este dreptul tău.” – derulat în 
parteneriat cu Protecţia Consumatorilor şi 
MENCS. 
- Organizarea  concursurilor  naţionale 
aprobate în CAEN 2015, precum şi a 
celor regionale şi interjudeţene aprobate 
de MENCS. 

ISJ 
MENCS 

Unităţile şcolare 
IPJ 
ISU 

Protecţia 
Consumatorilor 

PC”Adrian 
Baran” Slatina 

CC”Marius 
Bunescu” 
Caracal 

  
  

Ianuarie- 15 
Decembrie 

2016 

Realizat 
Trim. I 

Evaluarea proiectelor și transmiterea acestora către MENCS, 
pentru introducerea în calendarul CAEN 2016, urmând ca 
întocmirea calendarului pentru anul 2017 să fie realizat după 
octombrie 2016. 
S-a desfășurat faza județeană, urmând ca faza națională să se 
desfășoare în iulie 2016 
 

    

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 
MENCS 

Unităţile şcolare 
Comunitatea 

locală 
ONG-uri  

Ianuarie-
Decembrie 

2016 

Realizat  
25 % 

Se desfășoară conform calendarelor județene, interjudețene și  
naționale 
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3 Proiectarea şi 
implementarea de 

activităţi 
extracurriculare şi 

extraşcolare, în şcoala şi  
în comunitate, pe baza 
parteneriatului dintre 
şcoală şi comunitatea 

locală 

3.1 Monitorizarea activităților 
desfaşurate in cadrul programului 
naţional ”Şcoala Altfel- Să ştii mai multe, 
sa fii mai bun!” 

ISJ Olt 
MENCS 

Unităţile şcolare 
Comunitatea 

locală 
ONG-uri 

Ianuarie – 
Aprilie 2016 

Realizat  
10 % 

Programul se desfășoară în săptămâna 18-22 aprilie 2016 

4 Derularea de acţiuni 
care să asigure educaţia 

pentru sănătate, 
educaţia cultural-
artistică, educaţia 

rutieră, sportivă şi de 
dezvoltare durabilă 

(proiecte) 

4.1 Coodonarea şi monitorizarea  tuturor 
proiectelor şi activităţilor desfaşurate de 
unităţile de invăţământ  în anul 2016. 

I.S.J.Olt 
Unităţile şcolare 

DSP Olt 
IPJ Olt 

Palatul Copiilor 
”Adrian Băran” 

Slatina 
Clubul Copiilor 

”Marius 
Bunescu” 
Caracal 

An şcolar 
2015-2016 

Realizat  
33 % 

Activitățile se desfășoară conform calendarelor 

5 Ridicare calităţii actului 
educațional 

5.1 Abordarea complementară a 
activităţii didactice şcolare şi 
extraşcolare. 
- Introducerea  în diferite etape ale lecţiei 
a elementului educativ, în mod 
systematic, coherent şi integrat. 
- Reconsiderarea orei de consiliere şi 
orientare din perspective valenţelor 
educaţiei de impact. 

ISJ Olt 
Unităţile şcolare 

Profesorii 
diriginţi 

Învăţătorii 
C.J.R.A.E 

C.P.E.C.A.Olt 

An școlar 
2015-2016 

Realizat  
30 % 

 
 
 
 
 
 

În derulare 

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.  

Septembrie 
2016 

Nerealizat Activitatea se desfășoară în luna septembrie 2016 

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  

2016 Realizat  
50 % 

În derulare 

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

I.S.J.Olt 
Unităţile şcolare 

din jud. 

2016 Realizat 
 25 % 

Au fost desfășurate o serie de activități precum studierea limbii 
romani, studierea istoriei și tradițiilor romilor, programul – A 
doua șansă – proiecte educaționale de tip – Școala după școală 
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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 

2016 Nerealizat Activitatea se desfășoară în lunile aprilie și iunie 

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 
2016 

Nerealizat Activitatea se desfășoară în lunile mai - august 

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 

Septembrie 
2016 

Nerealizat Activitatea  are termen de finalizare septembrie 2016 

3 Sprijinirea 
copiilor/tinerilor/adulţil
or 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 
2016 

Realizat  
25 % 

În derulare 

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

ISJ Olt şi 
Unităţile şcolare 

din judeţ   

Iulie – 
August 2016 

Realizat  
15 % 

În derulare 

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 2016 Realizat  
100 % 

 

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

ISJ Olt  
 Unităţile şcolare 
din judeţul  Olt 

2016 Realizat  
30 % 

În derulare 
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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  

2016 Realizat  
25 % 

În derulare 

5 Promovarea educaţiei 
inclusive prin cultivarea 

toleranţei, 
nediscriminării şi 

acceptării diferenţei în 
şcoli şi societate 

5.1 Organizarea de simpozioane şi 
comunicări ştiinţifice, cursuri de formare 
pentru asigurarea dreptului egal la 
educaţie pentru minorităţile şi grupurile 
dezavantajate 

MENCS, CCD 
Olt  

ISJ Olt 

2016 Realizat  
30 % 

S-au organizat cursurile de formare Comunicare  și educație 
interculturală în școală, Abilități de viață la adolescenți – 
Prevenirea consumului de droguri 

5.2 Derularea de proiecte educaţionale pe 
tematica interculturalităţii  

CCD Olt ,ISJ Olt 
Unităţile şcolare 

An şcolar 
2015-2016 

Realizat  
30 % 

Tradiții multiculturale – Proiect educativ Județean Liceul 
Ștefan Diaconescu Potcoava 

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. 

I.SJ Olt 
CCD Olt 

Septembrie 
2016 

Realizat 
 25 % 

În derulare 

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 în 
unitățile școlare care solicită. 
 

ISJ Olt August 2016 Nerealizat Activitatea are termen de finalizare august 2016 

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 2016 

  

Realizat 
 25 % 

În derulare 

8 Informare / diseminare 
referitor la 

segregare/desegregare, 
acces nediscriminatoriu 
la educaţie, prevenirea 

absenteismului şi 
abandonului şcolar, a 
abuzului şi neglijării 

copilului. 

8.1 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 2016 Realizat 
 30 % 

În derulare 

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

ISJ Olt  
Unităţile şcolare  

August 2016 Realizat 
 25 % 

În derulare. Se desfășoară activități de informare a părinților cu 
privire la importanța studiului limbii rromani 

Management educaţional  
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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, politici şi strategii ale 
evaluării rezultatelor educaţionale) 
  Organizarea de întâlniri, şedinţe cu 
caracter informativ, lucrativ, de analiză, 
de consultare cu directori, profesori, 
autorităţi locale, parteneri, etc. 
  Evaluarea personalului de conducere. 
  

MENCS 
IŞJ 

Unităţile de 
învăţământ 
Parteneri 

educaţionali 

2016  Realizat 
 25 % 

  
  
  

 Organizarea de întâlniri, şedinţe cu caracter informativ, 
lucrativ, de analiză, de consultare cu directori, profesori, 
autorităţi locale, parteneri se realizează ori de câte ori este 
nevoie. 
 Evaluarea personaluluii de conducere are loc în perioada iulie-
august 2016 
  
  

2 Promovarea 
profesioniştilor în 

managementul 
educaţional 

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

ISJ Olt 2016  Nerealizat  Selecția și concursul se desfășoară conform Metodologiei 
MENCS 

2.2      Organizarea concursurilor pentru 
ocuparea funcţiei de director de unitate 
de învăţământ 

M.E.N.C.S 
ISJ Olt 

Consiliul de 
Administraţiei 

2016  Nerealizat  Selecția și concursul se desfășoară conform Metodologiei 
MENCS 

Dimensiunea europeană şi internaţională a învăţământului românesc  
1 Continuarea politicilor 

de consolidare a 
parteneriatelor 

internaţionale bilaterale 
şi multilaterale 

1.1 Seminar de valorizare a proiectelor 
finanțate din programul Erasmus+ 

I.S.J.Olt  
Responabilii 

comisiilor pentru 
proiecte 

educaţionale şi 
programe 

europene din 
unităţile şcolare 

din Olt 

Ianuarie-
Februarie 

2016 

  Realizat 
100 % 

 Seminariile s-au desfășurat conform planificărilor 

1.2 Organizarea de cursuri de scriere a 
proiectelor cu finanţare din programul 
Erasmus+ 

A.N.P.C.D.E.F.P 
I..Ș.J. Olt 

Unităţile şcolare 
din județul Olt 

 Ianuarie, 
februarie, 

aprilie 2016 
  

  Realizat  
66 % 

  

  În derulare 
  

1.3 Pregătirea cererilor de finanţare 
„Erasmus+” - workshop. 

Responabilii 
comisiilor pentru 

proiecte 
educaţionale 

programe 
europene din 

unităţile şcolare 
din jud. Olt 

 Ianuarie, 
septembrie 

2016 

  Realizat 
100 % 
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1.4 Monitorizarea proiectelor şi a 
utilizării fondurilor europene în anul 
2016, raportări periodice către 
ANPCDEFP. 

I.S.J.Olt  
Unităţile şcolare 
care derulează 

parteneriate 
şcolare prin 

intermediul LLP 

Ianuarie, 
iulie 2016 

  Realizat  
30 % 

 Conform graficului GANTT al fiecărui proiect 
  

1.5 Implementarea proiectului cu 
finanţare europeană FRDS 

I.S.J.Olt şi 
partenerii 

Conform 
graficului 
GANTT al 
proiectului 

 Realizat  
80 % 

 S-a depus un act adițional pentru prelungirea graficului 
GANTT 

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 

2016  Realizat  
30 % 

 În derulare 

Eliminarea violenţelor din şcoală şi a abandonului şcolar  
1 Reducerea 

absenteismului  şi a 
abandonului şcolar în 

rândul elevilor 

1.1 Derulare de proiecte educaţionale 
care promovează măsurile prevăzute de 
regulamentele şcolare pentru asigurarea 
disciplinei şi siguranţei în şcoli; 
- Identificarea, analizarea cauzelor care 
determină absenteismul în rândul 
elevilor, precum și aplicarea celor mai 
bune măsuri în acest sens. 
-  Realizarea unei baze de date privind 
elevii cu părinți plecați la muncă în 
străinătate 

CCD 
Unităţi şcolare 

Cadrele dicatice-
diriginţi 

Consilieri şcolari 
Poliţia locală 

C.J.R.A.E 

An şcolar 
2015-2016 

 Realizat  
30 % 

  

  În derulare 

      

2 Ameliorarea situaţiei 
disciplinare în rândul 
elevilor, prevenirea şi 

combaterea devierilor de 
comportament ale 

elevilor 

2.1  Organizarea de activităţi tematice 
pentru elevi şi părinţi în legatură cu 
efectele negative ale unui comportament 
deviant  
   Implementarea în unităţile şcolare a 
proiectelor derulate de  ISJ, C.J.R.A.E, 
C.P.E.C.A în vederea prevenirii şi 
reducerii cazurilor de violenţă în rândul 
elevilor. 

ISJ 
Directorii 

unităţilor şcolare 
Diriginţi 

 Consilieri 
şcolari 

Reprezentanti ai 
Judecatoriei şi 
Tribunalului 

An şcolar 
2015-2016 

 Realizat  
30 % 

  

Conform activităților din Planul Județean-cadru privind 
siguranța în mediul școlar  
  

Stimularea iniţiativelor societăţii civile pentru promovarea voluntariatului 
1 Colaborarea cu unităţile 

de învăţământ de masă 
prin parteneriate 

1.1 Constituirea Comisiei Judeţene 
SNAC 

ISJ 
Coordonatorul 
judeţean SNAC 

Octombrie 
2016 

  Nerealizat Se va constitui în luna otombrie 2016 pentru anul școlar 2016-
2017  
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educaţionale de 
voluntariat în cadrul 

Strategiei Naţionale de 
Acţiune Comunitară 

(SNAC) 

1.2     Lansarea şi desfăşurarea 
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 şi 
coordonatori 

SNAC 

 Ianuarie-
Aprilie 2016 

 Realizat 
100 % 

  

  
  

1.3     Organizarea şi desfăşurarea de 
spectacole caritabile pentru elevii din 
învăţământul special; Gala voluntarilor 
SNAC  

ISJ 
Coordonatorul 
judeţean SNAC 

Consiliul 
Judeţean al 

elevilor 
Coordonatorii 

SNAC 
Organizaţia 
“Trebuie” 

Slatina 
Şcoala 

Gimnazială 
Specială Balş 

Palatul Copiilor 
“Adrian 

Băran”Slatina 

Martie- 
Iunie 2016 

 Realizat 
Trim. I 

  
  
  
  
  
  

 Gala voluntarilor SNAC  se va realiza în perioada planificată 
în graficul Comisiei Județene SNAC 
  
  
  
  
  
  

2 Mediatizarea acţiunilor 
din cadrul SNAC 

2.1 Realizarea Revistei judeţene SNAC 
“Suflet de voluntar”, Ed.a III-a 

ISJ 
Coordonator 
jud.SNAC 

Coordonatorii 
SNAC 

Iunie 2016 Nerealizat  Se va realiza în perioada planificată în graficul Comisiei 
Județene SNAC planificată 
  
  

Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ  
1 Creşterea performanţei 

sistemului de 
învăţământ, asigurarea 
logisticii necesare bunei 

desfăşurări a 
activităţilor, Încheierea 

de parteneriate cu 
diverse instituţii de 

învăţământ 

1.1 Organizarea olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare pe discipline:(etapa 
locala, judeţeană etc.) 

M.E.N.C.S., 
I.S.J. 

UNITĂŢI 
ŞCOLARE 

Ian-Iun 2016  Realizat 
 30 % 

  

 Olimpiadele și concursurile școlare se desfășoară conform 
calendarelor M.E.N.C.S 
  

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

I. Ş. J. Olt 
Unităţile de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2015-2016 

 Realizat 
 30 % 

  

  În derulare 

1.3  Publicarea unor materiale de 
specialitate în  revista Centrului de 
excelență EXCELSIOR 

Elevi, profesori 22.01.2016  Realizat 
100 % 
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1.4   Participarea la cursuri de excelență Elevi, profesori 24.06.2016  Realizat  
50 % 

În derulare  

1.5 Desfăşurarea unor activităţi de 
colaborare cu înstituţii de învăţământ 
superior 
 - activităţi de colaborare în baza 
Acordului de parteneriat încheiat între 
ISJ Olt şi Facultatea de Chimie aplicată şi 
Ştiinţa materialelor, Bucureşti;  
- Activităţi comune desfăşurate de I.S.J. 
OLT şi Universitatea din Craiova pentru 
pregătirea elevilor din anii terminali, cu 
scopul obţinerii de rezultate bune la 
examenul de BACALAUREAT. 

Elevii interesați 
de chimie şi cei 
participanţi la 
Olimpiade şi 
concursuri, 

profesori din 
judeţ şi profesori 

universitari 
I.S.J. OLT 

Universitatea din 
Craiova 

  

               
Septembrie 

2016   
  
 

 Nerealizat 
  
  
  

  Activităţi comune desfăşurate de I.S.J. OLT şi Universitatea 
din Craiova pentru pregătirea elevilor din anii terminali, cu 
scopul obţinerii de rezultate bune la examenul de 
BACALAUREAT.- protocolul de colaborare se va actualiza în 
luna aprilie 2016. 
Activitatea are termen de realizare în septembrie 2016 
  
  

Investiţii  
1 Investiţii în 

infrastructura 
educaţională 

1.1 Finalizarea construcției Palatului 
Copiilor  ”Adrian Băran” Slatina 

ISJ Olt 
MECS 

2016  Realizat  
95 % 

  

 Procedura de achiziție și montaj dotări în desfășurare 

SĂNĂTATE 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea 
 implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 

Creşterea calităţii actului medical  
1 Acoperirea deficitului de 

personal medical in 
unităţile sanitare 

1.1Identificarea localităţilor cu asistenţă 
medicală deficitară şi sprijinirea 
infiinţării de cabinete de medicină de 
familie în mediul rural . 
  Scoaterea periodica la concurs   a 
posturilor vacante de medici medicina de 
familie precum si de medici specialisti.   

DSP OLT 2016  Realizat 
  
  

 În trim. I 2016 s-a înființat 1 cabinet de medicină de familie în 
comuna Cîrlogani 
  
  

2 Implicarea medicului de 
familie in asistenta 

medicală  comunitară,cu 
preponderenta in mediul 

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

DSP Olt 2016   Realizat 
  

 S-au realizat 5 întâlniri cu reprezentanți ai presei locale și au 
fost furnizate informații privind starea de sănătate a populației 
din județul Olt 
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rural. 2.2.Organizarea de întilniri cu medicii 
pentru a analiza aspecte privind calitatea 
serviciilor medicale din asistenţa 
medicală precum şi respectarea 
prevederilor actelor normative în vigoare 
şi de a-i informa asupra modificărilor 
apărute în actele normative stabilind 
măsurile ce se impun pentru 
îmbunătăţirea activităţii 

DSP Olt 2016   Realizat 
  

 S-au organizat 3 întâlniri cu medicii de familie. 
  

2.3..Identificarea zonelor deficitare în 
asistenţă medicală de urgenta şi 
sprijinirea infiinţării centrelor de 
permanenţă pentru soluţionarea 
urgenţelor medicale 

DSP Olt 2016 

Realizat 
 DSP Olt a făcut demersurile necesare pentru înființarea unui 
centru de permanență la Piatra-Olt 

    

2.4. Organizarea de întilniri cu medicii de 
specialitate pentru a analiza aspecte 
privind calitatea serviciilor medicale din 
asistenţa medicală precum şi respectarea 
prevederilor actelor normative în vigoare 
şi de a-i informa asupra modificărilor 
apărute în actele normative stabilind 
măsurile ce se impun pentru 
îmbunătăţirea activităţii 

CAS Olt 
DSP Olt 

2016  Realizat 
  

 S-au efectuat întâlniri cu medicii de familie și cu medicii 
specialiști în vederea informării și punerii în aplicare a 
legislației nou apărute și după caz, s-au dispus măsuri în 
vederea evitării unor disfuncționalități. 
  

2.5. 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. 

CAS Olt 2016  Realizat  În cazul controalelor tematice – Verificarea respectării 
clauzelor contractuale – s-a verificat și respectarea programului 
de lucru al medicilor de familie. Nu au existat sesizări din 
partea asiguraților sau a altor persoane cu privire la 
nerespectarea programului de lucru de către medicii de familie.  

2.6. 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 

CAS Olt 2016  Realizat  S-a distribuit un număr de 300 chestionare de evaluare a 
gradului de satisfacție a asiguraților către spitale și medici de 
familie, în vederea completării, urmând a fi centralizate, la 
nivel CAS. 

Programe naţionale de prevenţie şi educaţie pentru sănătate  
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1 Derularea Programelor 
Naţionale de Sănătate 

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. 

DSP Olt 2016  Realizat 
  

 În trim. I au fost distribuite cabinetelor de medicina de familie 
6775 cutii lapte praf de 400g/cutie în valoare totală de 
91272,80 lei. De asemenea au mai fost distribuite 295 fl de Fe 
haussman pentru profilaxia anemiei feriprive în valoare de 
1332,66 lei.  

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

DSP Olt 2016   Realizat 
  

 Au fost depistate 490 cazuri de fenicetonurie la copil. 
  

1.3.Sprijinirea în cadrul PN de sanatate  
„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 2016   Realizat 
  

 Au fost efectuate 100 de teste iar cheltuielile respective acestor 
teste au fost în valaore de 7649,0 lei.  

1.4. Verificarea serviciilor de vaccinare a 
populaţiei efectuate de medicii de familie 
şi raportate la DSP Olt (Distribuirea prin 
cabinetele de medicină de familie a 
vaccinurilor). 

DSP Olt 2016 Realizat    

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 pacienţilor 
transplantaţi precum şi pentru unele boli 
rare (mucoviscidoza, epidermoliză 
buloasă, scleroză amiotrofică). 

CAS Olt 2016 Realizat   Pentru creșterea accesului la medicamente și materiale sanitare 
s-a efectuat lunar monitorizarea bolnavilor cu afecțiuni  care 
necesită tratament, pe programe naționale de sănătate, de către 
medicii specialiști desemnați și medicii de familie aflați în 
relație contractuală cu CAS. Pe parcursul anului 2016, la 
nivelul județului Olt, se derulează  și se finanțează din bugetul 
fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate, 7 programe 
naționale cu scop curativ pentru boli cu consecințe grave asupra 
stării de sănătate a populației. În acest scop s-au încheiat 
contracte cu 2 unități sanitare cu paturi și 89 farmacii cu circuit 
deschis. Sumele alocate acestor programe asigură necesarul de 
medicamente și materiale sanitare pentru toți bolnavii 
înregistrați la nivelul județului Olt iar în urma controalelor 
efectuate nu s-au constatat disfuncționalități. 



 38 

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

CAS Olt 2016 Realizat   Analiza consumului de medicamente pentru boli cronice în 
tratamentul ambulatoriu s-a realizat lunar de către CAS, 
acordându-se o importanță deosebită consumului de 
medicamente înregistrat pentru bolile cronice cu medicamente 
aprobate prin Comisii ale experților CNAS și teritoriale la nivel 
CAS. Astfel pentru bolile cronice cu impact major asupra stării 
de sănătate pentru un număr de 11 afecțiuni, medicația s-a 
prescris numai după aprobarea Comisiilor de specialitate de la 
CNAS. Medicamentele specifice pentru boli cronice s-au 
prescris în ambulatoriu și s-au eliberat prin farmaciile cu circuit 
închis. 

1.3. Compensarea medicamentelor pentru 
pensionarii cu venituri reduse. 

CAS Olt 2016  Realizat  Medicamentele pentru pensionarii cu venituri reduse s-au 
prescris de către medicii de familie aflați în contract cu CAS 
Olt și s-au eliberat prin toate cele 89 farmacii cu circuit deschis 
aflate în relație contractuală cu CAS Olt asigurându-se 
accesibilitatea și continuitatea tratamentului tuturor bolnavilor. 

Investiţii  
1 Reabilitarea spitalelor 

publice la nivelul 
normelor de funcţionare 

şi dotare din Uniunea 
Europeană 

1.1.Continuarea aplicării sistemului de 
finanţare al spitalelor din judet pentru 
reabilitare şi dotare cu aparatură şi 
echipament medical de înaltă 
performanţă.  

Autorităţile  
Administraţiei 
Publice Locale 
implicate DSP 

Olt 

Permanent  Realizat  În trim. I 2016 a fost achiziționată din venituri proprii o licență 
windows7 la SJU Slatina. 

Sistemul de urgenţă  
1 Asigurarea operativitatii 

si competivitatii 
echipajelor medicale de 

interventie. 

1.1.Trimiterea periodica a echipajelor 
medicale de la serviciile de ambulanta la 
cursuri de pregatire periodica pentru 
urgente medicale. 

DSP Olt Permanent   Realizat 
  

 Cursuri urgențe medicale – 1 medic. 
  
  

AGRICULTURA 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea 
 implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 
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1 Implementarea eficienta 
a Politicii Agricole 

Comune. 
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 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 

Camera Agricolă 
Judeţeană Olt 
CA Locale din 

judeţ 
  
  
  
  

Anul 2016 Realizat 
 Trim. I 

  
  
  
  
  

 Permanent au fost organizate întâlniri, mese rotunde, dezbateri 
în care au fost promovate noutățile tehnologice și performanța 
în agricultură.Se fac permanent recomandări către producătorii 
agricoli privind: folosirea de sămânță certificată, tratarea 
obligatorie a semințelor cu insecto-fungicide, semănatul în 
perioada optimă, respectarea densității la semănat, fertilizarea 
să se facă pe cât posibil în funcție de cartarea agrochimică la 
nivelul producției posibil de obținut în zonă în limitele unei 
eficiențe economice optime, aplicarea erbicidelor la momentul 
optim, efectuarea tratamentelor foliare, eliberarea terenului, 
pregătirea patului germinativ și însămânțarea în condiții 
optime. Cursurile de instruire pe teme privind legislația 
națională sunt solicitate de producători ca urmare a necesității 
de a avea acces la cele mai noi informații legislative. 
  
  
  
  
  

1.2. Programul Naţional Apicol 2014-
2016 

Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie 

pentru 
Agricultură 
50% FEGA 

50% BN 

Permanent 
Termen 

depunere 
cereri 01 

august 2016 
  

 Realizat 
Trim. I 

  
  

  
  
  

1.3. 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. 

A.N.F.  – Oficiul 
Fitosanitar Olt 

La 
solicitarea 

operatorilor 
economici 

 Realizat 15 inspecții 
S-au eliberat 
4 certificate de înregistrare pentru comercializare P.P.P. 
6 autorizații pentru utilizare P.P.P 
5 autorizații pentru prestări de servicii cu P.P.P.  

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

A.N.F.  – Oficiul 
Fitosanitar Olt 

Permanent  Realizat 80 inspecții 
S-au vizat 41 autorizații fitosanitare din care: 
40 certificate de înregistrare pentru comercializare P.P.P. 
11 autorizații pentru utilizare P.P.P 
29 autorizații pentru prestări de servicii cu P.P.P.  

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

A.N.F.  – Oficiul 
Fitosanitar Olt 

Permanent  Realizat 107 inspecții 
Nu s-au constatat abateri de la legislația în vigoare.  
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1.6. Monitorizarea şi prelevarea de probe 
de legume, fructe şi cereale în vederea 
stabilirii nivelului de reziduuri din 
acestea 

A.N.F.  – Oficiul 
Fitosanitar Olt 

Permanent  Realizat Au fost prelevate 6 probe de legume și fruncte care au fost 
expediate la L.C.R.P.P.P.V. București în vederea stabilirii 
nivelului de reziduri din acestea.  

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

A.N.F.  – Oficiul 
Fitosanitar Olt 

Trimestrul I, 
II, III 

  Realizat  4 inspecții 
S-au efectuat inspecții la agenții economici care 
comercializează și distribuie produse de protecție a plantelor, în 
urma cărora au fost prelevate 4 probe de produse de protecție a 
plantelor conform Programului de monitorizare a calității 
produselor de protecție a plantelor. 

1.8. Efectuarea analizelor chimice şi 
fizice în cadrul Laboratorului Regional 
pentru Controlul Calităţii Produselor de 
Protecţie a Plantelor Olt conform 
„Programului Naţional de Monitorizare a 
Produselor de Protecţie a Plantelor pe 
anul 2016”. 

A.N.F. – Oficiul 
Fitosanitar Olt - 

Laboratorul 
Regional pentru 

Controlul 
Calităţii 

Produselor de 
Protecţie a 

Plantelor Olt 

Trimestrul I, 
II, III, IV 

  Realizat 
  

Întocmirea planului de achiziții pe anul 2016 
Întocmirea necesarului de reactivi, standarde și materiale 
necesare analizelor din trim. I 2016 
Pregătirea metodelor de lucru pentru substanțele active ce 
urmează să fie analizate în trim. I 2016 
Recepția probelor din trim. I 2016  și codificarea probelor de 
lucru și a contraprobelor 
Întocmirea centralizatorului cu probele recepționate în trim. I 
2016  

1.9. 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. 

A.N.F.  – Oficiul 
Fitosanitar Olt 

Trimestrul 
II-III 

 În curs de 
realizare 

  

  
  

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

A.N.F.  – Oficiul 
Fitosanitar Olt 

Trimestrul 
IV 

 În curs de 
realizare 

  

1.11. 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). 

A.N.F.  – Oficiul 
Fitosanitar Olt 

Permanent  Realizat  25 inspecții 
S-au efectuat 25 inspecții fitosanitare în urma cărora s-au vizat 
25 certificate de înregistrare la agenții economici înregistrați 
pentru activitatea de producere, depozite colectiv, centru de 
expediere de plante, produse vegetale sau alte obiecte. 
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1.12. Efectuarea controalelor fitosanitare 
pentru monitorizarea organismelor de 
carantină şi dăunătoare, conform 
“Planului General de Monitorizare a 
Teritoriului” si a Deciziilor Comisiei 
Europene. 

A.N.F.  – Oficiul 
Fitosanitar Olt 

Permanent   Realizat 26 inspecții 
Conform planurilor specifice de monitorizare și a Deciziilor 
Comisiei Europene s-au efectuat inspecții fitosanitare la 
producători de plante gazdă pentru organismele monitorizate, în 
urma cărora nu a fost depistată prezența organsimelor 
dăunătoare monitorizate.  

1.13. 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 

A.N.F.  – Oficiul 
Fitosanitar Olt 

Permanent   Realizat  S-au întocmit și transmis la agenții economici din agricultură și 
primării: 
Buletine de avertizare pentru următoarele teste: 
-monilioza+bășicarea frunzelor de piersic – tratamentul I 
-monilioza cireșului și vișinului – tratamentul I, II și III 
-monilioza la cais – tratamentul I și II 
-gărgărița florilor de măr + făinarea la măr 
-monilioza prunului – tratamentul I și II 
-monilioza+bășicarea frunzelor +molia vărgată a piersicului – 
tratamentul II 
-focul bacterian al rosaceelor – tr.prefloral – măr, păr, gutui 
- rapănul + făinarea la măr 
- recomandări privind combaterea dăunătorului gărgărița 
tulpinilor de rapiță 
- recomandări privind combaterea agenților de dăunare din 
cultura de rapiță. 

2 Restructurarea şi 
creşterea performanţei în 

sectorul pomicol. 
Reevaluarea progresivă 
a ponderii viticulturii  şi 
pomiculturii în producţia 

agricolă 

2.1 Organizarea de dezbateri cu tema: 
Sprijin pentru sectorul viti –vinicol si 
pomicol –Restructurarea /reconversia  şi 
defrişarea plantaţiilor viticole şi pomicole 
Organizarea de seminarii cu tema :  
Eco –condiţionalitatea –Conformitate 
încrucisata în cadrul sistemelor de sprijin 
financiar pentru agricultori Sprijin pentru 
sectorul viti –vinicol –Restructurarea 
/reconversia  şi defrişarea plantaţiilor 
viticole şi pomicole 

C.A.LOCALE 
din zonele cu 

pondere viticola  
si pomicola 

Mai 2016  Realizat 
Trim. I 

  
  

 Au fost organizate dezbateri cu fermierii pe temele: 
Sprijin pentru sectorul viti-vinicol 05 martie 2016 seminar 
sprijin pentru sectorul pomicol, Dobroteasa, Sâmburești, 
Vitomirești. 
Eco-condiționalitate – Conformitate încrucișată în cadrul 
sistemelor de sprijin financiar pentru agricultori, Sprijin pentru 
sectorul viti-vinicol- Restructurarea/reconversia și defrișarea 
plantațiilor viticole/pomicole  
  
  

3 Stimularea continuă a 
producţiei ecologice 

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

Camera Agricolă 
Judeţeană Olt 
CA Locale din 

judeţ 

Permanent  
2016 

 Realizat 
Trim. I 

  

 Permanent au fost organizate întâlniri, mese rotunde, dezbateri 
în care a fost promovată agricultura ecologică 
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4 Dezvoltarea 
comunităţilor din mediul 

rural prin cresterea 
rolului grupurilor de 

actiune locala.Sprijin in 
organizarea 

producatorilor 
agricoli,inclusiv prin 

intarirea serviciilor de 
consultanta si consiliere 
Dezvoltarea şi creşterea 

rolului organizaţiilor 
asociative din 

agricultură 

4.1. Acordarea de consultanţă gratuită în 
vederea asocierii în forme comerciale 
competitive. 
 Organizarea de instruiri, întâlniri, mese 
rotunde, dezbateri cu producătorii 
agricoli pe următoarele teme: 
Importanţa constituirii  formelor 
asociative în agricultură şi facilităţile 
acordate. (instruire ) 
Organizarea producătorilor agricoli în 
grupuri de producători sau cooperative 
agricole. Prezentarea cadrului legisativ 
pentru asociere, avantajele asocierii. 
(Mese rotunde ) 
Importanţa asocierii fermierilor pentru a 
forma exploataţii agricole comerciale, 
pentru a putea ridica randamentul şi 
calitatea produselor agricole, obţinerea de 
fonduri nerambursabile,(dezbateri ) 
Posibilităţi de valorificare eficienta şi 
aplicarea tehnologiilor moderne 
Stimularea transformării gospodăriilor 
ţărăneşti şi a fermelor de semi-
subzistenţă în ferme agricole familiale cu 
caracter comercial şi formarea clasei de 
mijloc în spaţiul rural. 
Modul de alocare eficientă a resurselor 
bugetare şi sprijinirea producătorilor 
agricoli. 
Dezvoltarea şi modernizarea satelor prin 
GAL. 
Stoparea declinului şi asigurarea 
condiţiilor pentru relansarea agriculturii 
prin eficientizarea exploataţiilor agricole 
şi înfiinţarea de IMM-uri . 
Finanţarea nerambursabilă prin Fondul 
European Agricol de Dezvoltare Rurală şi 
Fondul European pentru pescuit. 
Importanţa constituirii formelor 
asociative în agricultură şi facilităţile 
acordate. 

Camera Agricolă 
Judeţeană Olt 
CA Locale din 

judeţ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Permanent  
2016 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Realizat 
Trim. I 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 S-a acordat permanent asistență tehnică cooperativelor 
înființate pe linia:lămuriri legislative privind uniunile de 
ramură ale cooperativelor agricole, siguranța alimentelor 
agricole sisteme de distribuție planuri de afaceri etc. 
CAJ Olt a diseminat cadrul juridic privind crearea și 
funcționarea acestor forme asociative: Legea 566/2004 
republicată privind înființarea cooperativelor agricole, OG 
37/2005 cu modificările și completările ulterioare privind 
înființarea grupurilor de producători, OG 26/2000 cu privire la 
asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, 
OUG nr. 44/2008 privind autorizarea pentru desfășurarea 
activităților economice de către persoane fizice autorizate, 
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. S-au 
organizat întâlniri, mese rotunde, dezbateri despre absorția 
nerambursabilă a fondurilor europene, Celor interesați li s-au 
prezentat pe lângă modelele de act constitutiv și statutul 
asociației și pașii ce trebuie urmați în înființarea acestor forme 
asociative. 
Formarea grupului de inițiativă 
Întâlnirea grupului de inițiativă și întocmirea unui proiect de act 
constituiv și statut 
Adunarea generală de constituire de către un notar public 
Înmatricularea formei asociative la Registrul Comerțului sau 
Registrul asociațiilor și fundațiilor. 
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5 Dezvoltarea agriculturii 
şi satului românesc, 

accelerarea procesului 
de dezvoltare rurală; 

Dezvoltarea zootehniei şi 
creşterea ponderii 
acesteia în totalul 

producţiei agricole sunt 
prioritare 

5.1. Intocmirea Amenajamentelor 
pastorale. Atributiunile Camerelor 
Agricole in acest sens. Prezentarea 
legislatiei in domeniu :Ordinul 
nr.407,544,1064/2013 O.U.G.NR.34/2013 

C.A.J. Olt 
- Camerele 

Agricole Locale 

Permanent : 
Pe tot 

parcursul 
anului 2016, 

funcţie de 
depunerea 
cererii de 

intocmire a 
Amenajame

ntului 
pastoral de 

catre 
primariile 
judetului 

Olt. 

 Realizat 
Trim. I 

  

Elaborare proiecte de Amenajamente pastorale în vederea 
organizării, administrării și exploatării pajiștilor permanente. 
Sunt în lucru 7 proiecte de Amenajament pastoral pentru 7 
comune ce au depus cereri cu documentație completă. 
  

5.2. Măsura 215-Plăţi în favoarea 
bunăstării animalelor – pachetul a)- 
porcine, legislaţie în curs de elaborare 

Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie 

pentru 
Agricultură – 
SMS FEADR 

Permanent 
Termen 

depunere 
cereri de 
plată: 14 

august 2016 

 Realizat 
Trim. I 

  

 4 deconturi aferente anului, 4 de angajament 
  

5.3. Măsura 215-Plăţi în favoarea 
bunăstării animalelor – pachetul b)- 
păsări, legislaţie în curs de ela borare 

Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie 

pentru 
Agricultură – 
SMS FEADR 

Permanent 
Termen 

depunere 
cereri de 
plată: 15 

octombrie 
2016 

Termen 
depunere 
deconturi 

justificative 
trimestrial 

 Realizat 
Trim. I 

  

 1 decont aferent anului, 4 de angajament 
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5.4. Ajutor de stat pentru ameliorarea 
raselor de animale – HG nr. 1179/2014, 
cu modificările şi completările ulterioare 

Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie 

pentru 
Agricultură – 

SMS BN 

Permanent 
Termen 

depunere 
cereri de 

plată: 1- 15 
decembrie 

2016 
Termen 

depunere 
cereri de 

plată: lunară 

  Realizat 
Trim. I 

  
  

 Depunere 3 cereri de plată 
  
  

5.5. Ajutor de stat pentru motorina 
utilizată în agricultură – HG nr. 
1108/2014, trimestrul IV 2014 şi HG 
1174/2014 urmată de legislaţie în curs de 
elaborare 

Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie 

pentru 
Agricultură – 

SMS BN 

Permanent  Realizat 
Trim. I 

 Depunere și decontare 380 cerei aferente trimestrul IV 2015 

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

Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie 

pentru 
Agricultură – 

SMS BN 

Permanent 
Vizare 

carnete: 
1 martie-31 
august 2016 

 Realizat 
Trim. I 

  
  

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

CAJ  Olt 
CA locale – din 
comunele  din 

judet. 
  

Pe tot 
parcursul 

anului  2016 

 Realizat 
Trim. I 

  
  

 Pentru realizarea activităților în domeniul formării 
profesionale continue a specialiștilor și producătorilor agricoli, 
CAJ Olt a organizat în trim. I 16 cursuri de pregătire 
profesională: 1 curs în meseria de Lucrător în cultura plantelor 
I, cu un număr de 13 candidați, 1 curs în meseria de  Lucrător  
în cultura plantelor II, cu un număr de 13 candidați, 1 curs de 
pregătire profesională în meseria de Apicultor cu un număr de 
12 candidați,  Legumicultor I specializare Gârcov cu un număr 
de 28 candidați, Legumicultor I specializare Cilieni cu un 
număr de 28 candidați, Legumicultor II specializare Cilieni cu 
un număr de 28 candidați,  Legumicultor III specializare Cilieni 
cu un număr de 10 candidați,  Legumicultor IV specializare 
Cilieni cu un număr de 28 candidați,  Legumicultor V 
specializare Cilieni cu un număr de 28 candidați,  Legumicultor  
specializare Izbiceni cu un număr de 28 candidați,  
Legumicultor  specializare Vișina cu un număr de 28 candidați,  
Legumicultor  specializare Vădăstrița I cu un număr de 28 
candidați,  Legumicultor  specializare Vișina cu un număr de 28 
candidați,  Legumicultor  specializare Vădăstrița I cu un număr 
de 28 candidați,  Legumicultor  specializare Vădăstrița II cu un 
număr de 28 candidați,  Legumicultor  specializare Slatina cu 
un număr de 28 candidați, Pescar în ape interioare și de coastă 
inițiere Slatina cu un număr de 6 cursanți, Lucrător în creșterea 
animalelor, cu un număr de 13 candidați.  

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

CAJ  Olt 
CA locale – din 
comunele  din 

judet. 
  

  
  

Permanent 
2016 

  
  
  

 Realizat 
Trim. I 

  
  
  
  

 În cadrul întâlnirilor organizate au fost popularizate rezultatele 
pozitive obținute de producătorii agricoli din grupurile țintă. 
  
  
  
  

5.9. Eliberarea de avize consultative 
conform Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor masuri de reglementare a 
pieţei produselor din sectorul agricol 

CAJ  Olt 
CA locale – din 
comunele  din 

judet. 

Permanent 
Trim.I , II,  
III si IV -

2016. 

 Realizat 
Trim. I 

  

 Întocmire documentație specifică pentru eliberarea avizului 
consultativ necesar obținerii atestatului de producător în 
conformitate cu prevederile legii nr. 145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol – 519 avize consultative/  
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6 Schema de plată unică 
pe suprafaţă; 

Sisteme de ajutor direct 
pentru agricultori 

(SAPS, CNDP) şi alte 
tipuri de ajutor pentru 
fermieri în cadrul PAC 

6.1. Controlul administrativ formal/vizual 
al cererii de plată pe suprafaţă; 
Întroducerea 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). 
Legislaţie în curs de elaborare 

APIA Olt-SAP-
IT 

CAJ  Olt 
CA locale – din 

judet. 
  
  
  

Permanent  Realizat 
Trim. I 

  
  
  
  
  

 14424 cereri depuse 
2968 fermieri teledecție 
29000 cereri autorizate 
  
  
  
  
  

6.2. 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  
  

  
  
  

 Martie - 
Iunie 2016 

 Realizat 
Trim. I 

  
  
  
  
  

 CAJ Olt și Consiliile locale au sprijinit producătorii agricoli la 
întocmirea cererilor de sprijin pe suprafață. De asemenea 
fermierii au fost informați privind depunerea cererilor pentru 
subvenții la ovine și caprine, bovine pe anul 2015.Instruirea 
producătorilor în ce privește prevederile Eco-condiționalitate 
(GAEC, SMR). 
  
  
  
  
  

7 Respectarea normelor 
legale în vigoare 

(comunitare şi naţionale) 
privind producerea, 

prelucrarea şi 
comercializarea 

seminţelor şi 
materialului săditor 

7.1. Înregistrarea (autorizarea), 
monitorizarea, supravegherea 
operatorilor economici care produc, 
prelucrează şi comercializează seminţe şi 
material săditor,  

Inspectoratul 
Teritorial pentru 

Calitatea 
Seminţelor şi 
Materialului 
Săditor Olt 

2016  Realizat În trim.I activitatea a fost supravegheată și monitorizată la 100 
operatori economici din care 45 pentru producere, 25 pentru 
prelucrare și 30 comercializare..De asemenea au fost verificate 
toate firmele autorizate pentru comercializare de semințe și 
material săditor din piețe, târguri, oboare luându-se măsurile 
impuse de legislația în vigoare. Au fost autorizați un număr de 
10 noi operatori economici pentru activități de producere a 
semințelor și 5 pentru comercializare. 

7.2. Înregistrarea declaraţiilor de 
multiplicare destinate producerii de 
seminţe şi material săditor 

ITCSMS Olt 2016 Realizat  În trim. I a fost înscrisă la multiplicare suprafața de 1100 ha 
cereale din care 1000 ha grâu și 100 ha orz 

7.3. Efectuarea inspecţiilor în câmp ce 
atestă calitatea culturilor înscrise la 
multiplicare 

ITCSMS Olt 2016 Realizat În trim. I a fost înscrisă la multiplicare suprafața de 1100 ha 
cereale din care 1000 ha grâu și 100 ha orz 

7.4. Controlul calităţii seminţelor şi 
materialului săditor în vederea certificării 
finale, prin prelevarea de eşantioane; 
Certificarea finală a seminţelor, în urma 
depunerii declaraţiilor de certificare 

ITCSMS Olt 2016 Realizat  În trim.I au fost depuse declarații de stoc pentru analiza 
loturilor de semințe de porumb și floarea soarelui 25 to – 74 de 
probe oficiale pentru care au fost emise documente de calitate. 
Au fost efectuate 3 audituri operaționale și nu au fost semnalate 
neconformități. 

Domeniul Sanitar-Veterinar  
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1 Realizarea de actiuni de 
inspectie privind 

respectarea politicilor, 
reglementarilor specifice 
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 

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

Direcţia Sanitară 
Veterinară şi 

pentru Siguranţa 
Alimentelor Olt 

2016  Realizat 
  

În trim. I consilierii din cadrul Compartimentului Antifraudă au 
efectuat  150 inspecții. 
S-au efectuat 552 controale oficiale în unități cu obiective de 
activitate: fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor,  produselor 
de morărit, fabricarea bicuiților, pișcoturilor, baruri, cantine, 
supermarket/hypermarket etc. 
S-au efectuat 475 controale oficiale în unități autorizate cu 
obiective de activitate: depozite alimentare, abatoare, centre de 
ambalare ouă etc. 
S-au efectuat 475 controale oficiale în unități înregistrate 
sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor:carmangerie, 
măcelărie, pizzerie, laborator patiserie etc. 
În domeniul siguranței alimentelor au fost evaluate 119 unități. 
În domeniul unităților de industrie alimentară au fost audiate 
conform planificării 6 unități.Scopul efectuării auditului și 
evaluării obiectivelor este încadrarea unității audiate/evaluate în 
grupa de risc. 
Au fost efectuate 47 controale pentru verificarea conformității 
în teren a acțiunilor sanitare veterinare și de identificare și 
înregistrare a animalelor de către medicii veterinari, verificarea 
respectării condițiilor de biosecuritate și bunăstare și realizarea 
acțiunilor sanitare veterinare obligatorii în ferme de păsări, 
respectarea legislației privind ecarisarea teritoriului la nivelul 
primăriilor, respectarea legislației privind comercializarea, 
depozitarea utilizarea produselor medicinale de uz veterinar etc 

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

D.S.V.S.A. Olt 2016  Realizat  Au fost înregistrate conform OrdPreședintelui ANSVSA nr. 
111/2008, cu modificările și completările ulterioare: pentru 
activități de vânzare cu amânuntul :83 unități. Au fost 
autorizate conform Ordinului 57/2010 un număr de 25 mijloace 
de trasnport pentru produse alimentare de origine animală. Au 
fost vizate 6 mijloace de transport pentru produse alimentare de 
origine animală. Au fost autorizate conform Ordinului 
Președintelui ANSVSA nr. 16/2010, cu modificările și 
completările ulterioare 1 exploatație comercială de creștere 
păsări, 2 exploatații comerciale apicole, 1 unitate DDD, 1 târg 
animale vii, 1 biobază.  Au fost înregistrate conform Ordinului 
Președintelui ANSVSA nr. 16/2010, cu modificările și 
completările ulterioare 2 exploatații comerciale de tip A: 
creșterea porcilor, 2 exploatații comerciale tip A creșterea 
păsărilor, 1 mijloc transport animale vii, 1 magazin 
comercializare pui de 1 zi, 2 exploatații tip A ovine/caprine. Au  
fost emise 4 avize pentru construcția unui obiectiv cu profil 
alimentar și 23 notificări pentru proiecte finanțate din fonduri 
europne. 
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1.3. Constatarea şi sancţionarea 
nerespectarii normelor din domeniul 
sănătăţii publice şi sănătăţii animalelor pe 
teritoriul judeţului. 

D.S.V.S.A. Olt 2016  Realizat  S-au aplicat un număr de 7 sancțiuni contravenționale conform 
HG 984/2005 cu modificările și completările ulterioare în 
valoare totală de 10120 lei. Pentru neresepctarea legislației 
sanitare veterinare în vigoare au fost aplciate 19 sancțiuni 
contravenționale în valaore de 66800 lei, 4 avertismente și 
reținut oficial până la dirijarea către o unitate de neutralizare 
124 kg produse de origine animală., 33 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 sanitare veterinare si pentru 
siguranta alimentelor în vigoare. 

D.S.V.S.A. Olt 2016  Realizat  Au fost monitorizate și efectuate un număr de 20 schimburi 
intracomunitare cu produse alimentare de origine animală din 
state membre către România și 40 schimburi intracomunitare 
din România către alte state membre.S-au realizat 11 importuri 
din țări terțe cu produse de origine animală și 1 export. În 
domeniul produselor de origine non animală s-au efectuat un 
număr de 16 schimburi din UE în România și 16 schimburi 
intracomunitare cu legume-fruncte. Au fost efectuate 6 
importuri de legume fructe și 6 importuri de conserve legume-
fructe din țări terțe . În domeniul sănătății animale, au fost 
efectuate 13 schimburi intracomunitare cu animale vii 
provenite din state mebre UE și 1 schimb păstrăv. 

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 2016  Realizat  Au fost 7 notificări informații adiționale de produse 
neconforme și 11 notificări retragere produse neconforme de la 
comercializare. 



 49 

1.6. Expertiza sanitară veterinară și 
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 2016  Realizat  LSVSA Slatina a desfășurat activitate de supraveghere, 
diagnostic și determinări în conformitate cu prevederile 
Programului Național al acțiunilor strategice de supraveghere, 
profilaxie și combatere a bolilor la animale, precum și a 
solicitărilor de la diverși producători și procesatori. 
Laboratorul de virusologie:rabie 121 probe, gripa aviară 80 
probe, pesta porc serologic 163 probe, anemie infecțioasă 5898 
probe, bluetongue 525 ovine, pseudopesta 256. 
Laboratorul de parazitologie: trichineloza 14 probe porc 
domestic, 162 probe mistreț, sanitații ferme 235 probe. 
Serologie: 172 bruceloza porc, 160 bruceloza bovină,78 
brucella melitensis. 
Morfopatologie – 461 probe ESB și 109 probe scrapie ovine și 
159 probe cervidee. 
Microbiologie alimente: 1440 probe alimente origine animală și 
nonanimală cu 2977 analize. 
Chimie alimentară:267 probe alimente origine animală și 
nonanimală cu 485 analize 
Laboratorul este acreditat RENAR cu un număr de 66 metode 
de diagnostic și analiză, are validate, aprobate de ANSVSA , în 
vederea extinderii acreditării, un număr de 7 metode ( 2 metode 
de diagnostic prin biologie moleculară în pesta porc și gripa 
aviară, 1  metodă determinarea amoniului din apă și 4 metode 
în laboratorul de Microbiologie alimente.)  
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2 Programul 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 
2016, in conformitate cu 

prevederile legislatiei 
sanitare veterinare si 

pentru siguranta 
alimentelor 

2.1. Implementarea si 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 2016, in 
conformitate cu prevederile legislatiei 
sanitare veterinare si pentru siguranta 
alimentelor. 

D.S.V.S.A. Olt 2016  Realizat 
  
  
  
  
  
  
  
  

 În ceea ce privește acțiunile imunoprofilactice au fost depuse 
spre decontare următoarele acțiuni: vaccinare antirabică 369 
câini, recoltare probe sânge: bruceloza porc 21 probe, 
supraveghere bluetongue bovine 264 probe, supraveghere 
bluetongue ovine 286 probe, supraveghere bluetongue caprine 
29 probe, supraveghere anemie infecțioasă ecvină 7028 probe,  
supraveghere leucozaenzootica bovină 160 probe, 
 supraveghere influența aviară 40 probe, EST/ESB 180 probe, 
tuberculinare bovină 3166 capete, vaccinare anticarbunoasă 
acvina 7569 capete, vaccinare anticarbunoasă caprine 69 
capete, vaccinare anticarbunoasă ovine 3731. Au fost recoltate 
probe de materii prime de origine animală și de furaje în cadrul 
Programului Național de Control al Reziduurilor. 
S-au eliberat un număr de 1384 pașapoarte, urmare a cererilor 
depuse de către proprietarii de bovine din județul Olt. S-au 
verificat un număr de 96 deconturi depuse de către medicii 
veterinari de liberă practică împuterniciți, privind identificarea 
și înregistrarea animalelor pentru trim.I, iar pentru 20 CSVA -
uri s-a efectuat și verificarea în teren prin supracontrol. Sunt în 
curs de verificare un număr de 50 deconturi privind 
identificarea și înregistrarea animalelor depuse de  medicii 
veterinari de liberă practică împuterniciți din județul Olt. Au 
fost efectuate inspecții în exploatațiile nonprofesionale conform 
acordului de delegare privind verificarea respectării de către 
agricultori a cerințelor legale în materie de gestionare SMR 4-9 
și a bunelor condiții agricole de mediu (GAEC) pentru un 
număr de 307 exploatații din județul Olt.  

CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ     
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 

OCPI OLT Permanent  Realizat 
Trim.I 

  
  
  

Prima înregistrate a imobilelor/unităților individuale 2860 
Eliberare extrase de informare 4033 
Eliberare estrase de autentificare3242 
Dezmembrări/comasări 714 
Intabulări sau înscrieri provizorii 3961 
Notari 2021, Rectificări 767 
Actualizare informații tehnice 322 
Eliberare de copii certificate din mapa de acte și cărți funciare 
3707 
Eliberare certificat privind identificarea numărului 
topografic/cadastral și de carte fucniară după 
numerele/denumirea proprietarului 739 
Eliberare duplicat 32 
Eliberare certificat de sarcini 409 
Extras din planul cadastral pe ortofotoplan 802  
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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 

  

31.12.2016  În derulare 
  
  

Închiderea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea 
înscrierii în cartea funciară și deschiderea din oficiu, a noilor 
cărți funciare pentru UAT Brebeni, cu comunicarea încheierii 
de înscriere, a extrasului de carte funciară pentru informare, 
precum și a extrasului din noul plan cadastral către deținătorii 
de proprietăți.  
  

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

OCPI OLT 
Primăria 

Comunei Vişina 
Primăria 

Comunei Milcov 
Primăria 

Comunei Oboga 
Primăria 

Comunei Vișina 
Nouă 

Primăria 
Comunei 

Brastavățu 
Primăria 
Comunei 
Vădastra 

31.12.2016   În derulare 
  
  
  
  
  
  

 În urma semnării contractului subsecvent nr.1 la acordul cadru 
nr. 21236/20.10.2015 pentru Lot 3 – Servicii de înregistrare 
sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară 
a imobilelor situate în 20 UAT din județele Olt, Argeș, 
Teleorman, Dâmbovița și Ilfov, s-a procedat la predarea datelor 
și informațiilor necesare derulării Programului Național de 
Cadastru și Carte Funciară, conform proceselor verbale 
încheiate pe data de 23.03.2016. 
  
  
  
  
  
  

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

OCPI OLT 31.12.2016  În derulare 
  

 S-au efectuat 1080 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 Permanent  Realizat 
Trim. I 

  

 S-au efectuat: 
22 îndreptări erori materiale 
21 îndreptări erori materiale cu modificări pe titlurile de 
proprietate emise conform legilor fondului funciar. 
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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. I 

 S-au efectuat 165 de 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 unităţii 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 
Primării 

31.12.2016  În derulare 
  

Situația inventarierii terenurilor finalizată la 110 de unități 
administrativ-teritoriale. 
Situația inventarierii terenurilor returnată la 2 unități 
administrativ - teritoriale.  
  

ENERGIE 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea  
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 

1 Modernizari  LEA 20 kV 1.1. Modernizare LEA 20 kV Scornicesti-
Lactate, judetul Olt 

CEZ Distributie 
- SMAD Slatina 

30.05.2016   Nerealizat   

1.2. Modernizare LEA 20 kV Slatina 
Nord-Coteana, judetul Olt 

CEZ Distributie 
- SMAD Slatina 

30.08.2016   Nerealizat   

2 Modernizare linii 
electrice 

2.1. Modernizare retea joasa tensiune si 
bransamente PTA Carstesti, judetul Olt 

CEZ Distributie 
- SMAD Slatina 

30.04.2016   Nerealizat   
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de joasa tensiune si 
bransamente 

2.2. Modernizare linie electrica de joasa 
tensiune si bransamente aferente PTA 2 
Corbu, judetul Olt 

CEZ Distributie 
- SMAD Slatina 

30.08.2016   Nerealizat   

3 Imbunatatirea calitatii 
serviciului de distribuţie 
a energiei electrice si al 

nivelului tensiunii 

3.1. Realizare bucla intre LEA 20 kV 
Iancu Jianu-Bobicesti si LEA 20 KV 
Bals-Piatra Olt, sat Belgun, com 
Bobicesti, judetul Olt 

CEZ Distributie 
- SMAD Slatina 

30.03.2016  Realizat  Prin realizarea acestei lucrări se asigură creșterea gradului de 
continuitate în alimentarea cu energie electrică a unui număr de 
9 localități, în situația în care continuă erodarea malului drept al 
râului Olteț în dreptul localității Morunglav 

3.2. Imbunatatire nivel de tensiune retea 
joasa tensiune PTA 1 Valea Mare, judetul 
Olt 

CEZ Distributie 
- SMAD Slatina 

30.04.2016   Nerealizat   

4 Modernizare posturi de 
transformare 

4.1. Modernizare posturi de transformare 
prin montare BMPIP in vederea cresterii 
nivelului de siguranta in exploatare 

CEZ Distributie 
- SMAD Slatina 

31.07.2016   Nerealizat   

4.2. Modernizare posturi de transformare 
si montare transformatoare noi, in 
vederea reducerii CPT tehnic, judetul Olt 

CEZ Distributie 
- SMAD Slatina 

31.08.2016   Nerealizat   

5 Îmbunattăţri condiţii de 
muncă 

5.1. Securizari active nonenergetice in 
localitatile:  Slatina, Caracal, Corabia, 
judetul Olt. 

CEZ Distributie 
– SMAD Slatina 

31.07.2016  Nerealizat   

DEZVOLTARE SOCIALĂ 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea  
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 

1 Promovarea unei 
protecţi sociale active şi 
incurajarea unei culturi 

a responsabilităţii 
individuale. 

Aplicarea Strategiei 
Naţionale privind 

Incluziunea Socială şi 
Reducerea Săraciei 

Descurajarea culturii 
dependenţei faţă de 
ajutoarele sociale şi 

încurajarea unei culturi 
a muncii şi a 

responsabilităţii 
individuale şi sociale 

1.1. Acordarea ajutoarelor de incalzirea 
locuintei pentru lemne, carbuni, 
combustibili petrolieri, energie termica , 
gaze naturale si energie electrica in 
sezonul rece conform OUG 70/2011 si 
Ordonanta Guvernului nr.27/2013 pentru 
modificarea si completarea OUG 
nr.70/2011. 

Agenţia 
Judeţeană pentru 
Plăti şi Inspecţie 

Socială Olt 

Anul 2016  Realizat Număr  mediu beneficiari încălzire cu  lemne – 721 
Sume plătite în trimestrul I   88.505  lei 
Număr  mediu beneficiari încălzire cu gaze naturale – 2.262 
Sume plătite în trimestrul I   527.442  lei 
Număr  mediu beneficiari încălzire cu energie electrica – 370 
Sume plătite în trimestrul I  72.570  lei 

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

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016  Realizat Număr  mediu beneficiari alocaţii de susţinere- 8.477 
Sume plătite în trimestrul I 3.611.934 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; 

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016   Realizat Număr  mediu beneficiari ajutoare sociale  - 8.298 
Sume plătite în trimestrul  I  6.260.026  lei 
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1.4. Acordarea indemnizaţiei si 
stimulentului pentru creşterea copilului,  
după preluarea şi verificarea dosarelor 
conform OUG 111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copilului 

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016    Realizat  Număr  mediu beneficiari  indemnizaţie 1.848 
Sume plătite în trimestrul I 4.522.749 lei  
Număr  mediu beneficiari  stimulent  637 
Sume plătite în trimestrul I 980.563  lei 

1.5 Acordarea indemnizatiei lunare de 
hrana  pentru persoanele  infectate  cu 
HIV /SIDA, conform Ordinului 
nr.223/2006 

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016    Realizat Număr  mediu beneficiari   285 
Sume plătite în trimestrul  I 
 335.487   

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

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016    Realizat Număr  mediu beneficiari   165 
Sume plătite în trimestrul  I 158.923 lei   

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

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016    Realizat  Au fost centralizate rapoartele statistice aferente lunilor 
decembrie, ianuarie si februarie. 

1.8 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. 

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016    Realizat  Număr  mediu beneficiari  72.159 
Sume plătite în  trimestrul I 
21.485.418  lei 

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

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016    Realizat  Număr  mediu beneficiari  845 
Sume plătite în  trimestrul I  1.726.200  lei 

1.10 Propunerea si acordarea de ajutoare 
de urgenta de la bugetul de stat conform 
Legii 416/2001 

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016    Realizat  Au fost aprobate si platite un numar de 7 ajutoare de urgenta in 
suma de 26.000 lei. 

1.11. Intensificarea serviciilor de 
consiliere pentru beneficiarii de VMG în 
vederea creşterii şanselor de ocupare. 
Personalizarea serviciilor de mediere pe 
piaţa muncii şi a celorlalte servicii active 
de ocupare astfel încât să ţină cont de 
diversitatea nevoilor şi abilităţilor 
beneficiarilor VMG. 

A.J.O.F.M. Olt Anul 2016  Realizat  În trimestrul I au fost consiliate 2457 persoane beneficiare de 
VMG. 

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

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul 
evaluare 

complexă a 
persoanelor cu 

handicap şi 
evidenţă prestaţii 

sociale  

Permanent  Realizat 
  

 La data de 31.03.2016 numărul persoanelor cu handicap 
beneficiare ale serviciilor de evaluare este de 20.018 din care 
1.677 copii și 18.341 adulți 
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1.13 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  
- persoane vârstnice în centrele 
rezidenţiale si in serviciile alternative din 
cadrul DGASPC 

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul 

management de 
caz pentru adulţi, 

Coordonatorii 
centrelor 

  

Permanent  Realizat 
  
  

 431 persoane cu handicap au beneficiat de servicii de tip 
rezidenţial, iar 52 persoane au beneficiat de servicii de 
recuperare în cadrul Centrelor de recuperare.   
97 persoane vârstnice au beneficiat de servicii de tip rezidenţial 
în cursul trim. I; 
- 119 persoane vârstnice au beneficiat de servicii alternative 
(beneficiari ai Complexului Servicii Persoane Vârstnice 
Slatina).  

1.14. 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 
- drepturile copilului, prevenirea şi 
combaterea abuzului/ neglijării/ 
exploatării şi a violenţei în 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).  

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul 

management de 
caz pentru adulţi, 

Serviciul de 
evaluare iniţială, 

intervenţie în 
regim de urgenţă 

  

Semestrial  Realizat 
50 % 

  
  
  

1 acţiune de distribuire de materiale informative în oraşul 
Drăgăneşti Olt (colaborare CITO Drăgăneşti şi Liceul Teoretic 
Tudor Vladimirescu Drăgăneşti Olt).  
1 acţiune de distribuire de materiale informative în comuna 
Cezieni (colaborare CRRPH Cezieni şi Şcoala cu clasele I-VIII 
Cezieni). 
În cursul Trimestrul I 2016 au fost derulate 2 acțiuni de 
informare privind drepturile copilului prin distribuirea de 
materiale informative (Fântâna Speraței, Parcul Eugen Ionescu, 
Esplanadă). 
 
  
  
  

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

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul 

management de 
caz pentru adulţi 

Periodic, în 
funcţie de 

valabilitatea 
contractelor 

 Realizat 
  

-  Protocol de colaborare cu Primăria Oraşului Drăgăneşti Olt, 
- Protocol de colaborare cu Primăria comunei Cezieni; 
- Protocol de colaborare cu Primăria Municipiului Caracal; 
- Parteneriat cu Primăria comunei Fălcoiu; 
- Protocol de Colaborare cu Primăria comunei Băbiciu; 
- Parteneriat cu Primăria Oraşului Corabia; 
- Parteneriat cu Primăria comunei Şopârliţa; 
- Parteneriat cu Fundaţia Ecologică Green – filiala Slatina.  

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

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul de 

evaluare iniţială, 
intervenţie în 

regim de 
urgenţă, 

Permanent   Realizat 
  

În cursul trim I 2016 au fost derulate în colaborare  cu IPJ Olt 2 
acţiuni de informare (Parcul Eugen Ionescu, Esplanadă) în 
cadrul proiectului „Jandarmeria te învaţă să nu fii victimă”.  
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1.17 Funcţionarea şi mediatizarea 
Telefonului de urgenţă. Constituirea unei 
evidenţe a victimelor violenţei în familie 
(raportarea periodică). 

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul de 

evaluare iniţială, 
intervenţie în 

regim de urgenţă 

Permanent  Realizat 
  

În cursul trim. I 2016 au fost înregistrate 96 de apeluri în cadrul 
Telefonului de Urgenţă. Prin intermediul Telefonului de 
Urgenţă au fost primite şi 13 sesizări: 3 sesizări abuz – fiind 
vizaţi 2 copii şi 10 sesizări neglijare – fiind vizaţi 15 copii. 
Cazurile nu au fost confirmate. De asemenea prin Telefonul 
Copilului de la nivel naţional au fost preluate 2 sesizări (1 
sesizare abuz şi 1 sesizare neglijare) care nu au fost confirmate. 
  

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

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul 

management de 
caz copil – CS 

Sf.Stefan 

Permanent   Realizat 
20 % 

  
  

 În cursul trim. I au beneficiat de servicii rezidenţiale în CPRU 
5 copii.  
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1.19 Furnizarea de servicii de tip 
rezidenţial şi servicii de tip familial 
pentru copiii separaţi temporar sau 
definitiv de familie, precum şi   servicii 
de prevenire a separării copilului de 
familie şi continuarea programelor de 
sprijin pentru prevenirea abandonului şi 
instituţionalizării şi susţinere a 
reintegrării în familie (la nivelul  
DGASPC Olt şi altor furnizori 
acreditaţi). 

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul de 

evaluare iniţială, 
intervenţie în 

regim de urgenţă 
ONG-uri (HHC) 

Serviciul 
management de 

caz copil 

Permanent   Realizat 
  
  
  

 Evaluare iniţială: 
- în cursul trim. I 2016 au intrat în evidenţa serviciului 
prevenire iniţială un număr de 51 copii (20 copii a căror 
securitate era periclitată în familie, 1 copil care necesită 
îngrijire specială, 30 copii din familii sărace). 
Beneficiari servicii prevenire şi protecţie alternativă: 
În cursul trim. I  au beneficiat de servicii de prevenire precum 
şi de  protecţie alternativă (măsuri de protecţie specială şi 
tutelă) 1443 copii: 
- 271 copii (19 %) au fost beneficiari   ai serviciilor de 
prevenire (centre de zi, centre de consiliere, centre 
derecuperare, centre maternale), 
- 883 copii (61 %) au beneficiat de protecţie speciala in servicii 
de tip familial (asistent maternal profesionist, plasament la rude 
/alte persoane) sau au avut instituita tutela, 
- 289 copii (20 %) 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 protecţie 10 copii. 
Dinamica beneficiarilor: 
- în cadrul serviciilor de prevenire, în cursul trim. I au fost: 54 
intrări şi 33 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. I, au fost:30 intrări şi 41 ieşiri. 

- În cadrul serviciilor de tip rezidenţial, în cursul trim. I, 
au fost: 12 intrări şi 9 ieşiri.  

  În cursul trim. I au fost reintegraţi în familie 5 copii. 
    Adopţii: 
La data de 31.03.2016 sunt monitorizate 43 adopţii finalizate şi 
sunt în derulare alte 47 adopţii în diferite faze ale procedurii: 28 
– deschiderea procedurii de adopţie, 14 - încredinţări adopţie şi 
5 - încuviinţări adopţie.  
De asemenea au fost eliberate 8 atestate pentru familii apte să 
adopte.  

1.20. 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. 

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul 

management de 
caz copil - 

coordonatorii 
serviciilor 

IPJ Olt 
  

Trimestrial/ 
Semestrial 

 Realizat 
 50 % 

  
  
  

În trim. I următoarele servicii au raportat realizarea de acţiuni 
de informare pentru combaterea comportamentelor deviante şi 
a delincvenţei juvenile: CS Amicii Slatina (2 acţiuni), CS Sf. 
Elena Corabia (3 acţiuni), CTF Sf. Nicolae Caracal (3 acţiuni), 
CTF Sf. Maria Balş (3 acţiuni).   
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1.21. Monitorizarea şi consilierea 
copiilor care săvârşesc fapte penale, dar 
nu răspund penal. 

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul 

management de 
caz copil 
IPJ Olt 

Permanent  Realizat 
  
  

În trim.I au fost monitorizaţi şi consiliaţi 32 copii care au 
săvârşit fapte penale.   
  

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

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul de 

evaluare 
complexă a 
copilului  

Permanent  Realizat 
  
  

În cursul trim. I au fost evaluaţi 477 copii cu dizabilităţi, din 
care 401 provin din familia naturală, ceilalţi 76 copii având 
instituită o măsură de protecţie specială.   

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

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul de 

evaluare 
complexă a 
copilului, 

Centrele de 
recuperare 

pentru copii cu 
dizabilităţi, 

Echipa mobilă 

Permanent    Realizat 
  

114 copii cu dizabilităţi au beneficiat de servicii de recuperare 
în cadrul CRCD Caracal şi CRCD Slatina. 
- echipa mobilă a efectuat 3 deplasări în comuna Pîrşcoveni, 8 
copii cu dizabilităţi beneficiind de terapii specifice de 
recuperare (kinetoterapie, logopedie şi consiliere).  
  

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

D.G.A.S.P.C. Olt 
SMCC– 

coordonatorii 
CZ, CM 
SECC– 

coordonatorii 
CRCD 

Trimestrial   Realizat 
  
  

În trim, I programul Şcoala Părinţilor a fost realizat în: Centrul 
maternal Adelina (2 sesiuni); CS Sf. Elena Corabia (3 sesiuni); 
CS Slatina (3 sesiuni); CS Amicii (3 sesiuni); CRCD Caracal (1 
sesiune) şi CRCD Slatina ( 1 sesiune). 
  
  

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

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul 

management de 
caz copil, 

Serviciul de 
evaluare 

complexă a 
copilului, 

coordonatorii 
serviciilor 

Permanent  Realizat  
80 % 

  

Serviciile sociale pentru copii subordonate DGASPC Olt sunt 
în procedura de obţinere a unei noi licenţe de funcţionare, în 
acord cu ultimele prevederi legale.  
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1.26. Încheierea de contracte de 
parteneriat şi colaborarea cu furnizorii 
privaţi de servicii sociale din judeţ şi/sau 
cu alte organizaţii neguvernamentale 
precum şi colaborarea cu Inspectoratul 
şcolar pentru asigurarea accesului 
copiilor cu dizabilităţi la şcolarizare şi la 
alte servicii educaţionale. 

D.G.A.S.P.C. Olt 
CSPP, 

Serviciul 
management de 
caz pentru copil, 

Serviciul de 
evaluare 

complexă a 
copilului 

Permanent  Realizat  
  
  

 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; 
 Parteneriat cu Fundaţia Hope and Homes for Children 
Romania, în vederea sprijinirii copiilor aflaţi în situaţii de risc 
prin acordarea unui ajutor material. 

1.27. Colaborarea cu primăriile şi 
organizarea de întâlniri periodice de 
informare şi instruire cu reprezentanţii 
autorităţilor locale.  

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul 
evaluare 

complexă a 
persoanelor cu 

handicap 
Serviciul de 

evaluare iniţială, 
intervenţie în 

regim de 
urgenţă, SMCC 

Permanent  Nerealizat 
  
  

În trim. I nu au fost raportate acțiuni. 
  
  

1.28. 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. 

D.G.A.S.P.C. Olt 
CSPP 

  
Primării 

  

Anual  Realizat  
50 % 

  
  
  
  

 În cursul trim. I au fost centralizate fişele de evaluare a 
nevoilor locale de la 61 de unităţi administrativ teritoriale.  
  
  
  
  

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

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul 

monitorizare 

Trimestrial  Realizat 
  

Conform ultimelor date de care dispune DGASPC OLT (pe 
baza informaţiilor transmise de 57 de primării) în judeţul Olt 
sunt 659 copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 
respectiv: 173 copii cu ambii părinţi plecaţi, 392 copii cu un 
singur părinte plecat şi 94 copii cu părinte unic, plecat la muncă 
în străinătate.  



 60 

1.30 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 

D.G.A.S.P.C. Olt 
Biroul adopţii 

  

Periodic  Realizat 
  
  

Au fost publicate în presa locală 2 articole în care au fost 
publicate informaţii despre adopţie.  În urma acestor acţiuni, un 
copil de etnie romă a fost încredinţat în vederea adopţiei.   
  

1.31. Formarea personalului din cadrul 
serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi 
şi persoane vârstnice ale DGASPC Olt 
precum şi a personalului din cadrul 
serviciilor pentru copii şi tineri ale 
DGASPC Olt. 

D.G.A.S.P.C. Olt 
Biroul resurse 

umane, formatori 

Anual  În curs de 
realizare 

  

 În cursul trim. I a fost aprobat Planul de perfecţionare a 
personalului contractual din structura DGASPC Olt pe anul 
2016. 

2 Asigurarea asistentei şi 
protecţei lucratorilor 

migranţi 

2.1. 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. 

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016  Realizat În trimestrul I au fost eliberate un număr de 173  formulare 
europene in vederea solicitării alocaţiei de stat in state din 
Uniunea Europeană după cum urmează: 
E 411 partea B – 49 
E 411 partea A –85 
E 401 partea  A  – 14 
F 002 - 2 
E 402 partea A –1 
F 002- 6 
F 003-12 
E 001-1 
Au fost suspendate din plata un număr de 20 alocaţii de stat. 
Au fost deschise drepturi pentru  112  beneficiari. 
Au fost eliberate un numar de  94 adeverinte referitoare la 
comunicare informatii privind alocatia de stat. 

3 Strategia de consolidare 
a mecanismelor de 

prevenire, detectare si 
remediere a erorilor, 

fraudelor si coruptiei in 
aria beneficiilor de 
asistenta sociala, de 
asigurare a calitatii 

serviciilor sociale prin 
misiuni de evaluare, 

monitorizare si control. 

3.1 Reducerea erorilor si fraudelor in 
procesul de accesare, stabilire si acordare 
a beneficiilor sociale prin efectuarea de 
inspectii bazate pe metoda incrucisarii 
bazeor de date – Efectuarea campaniilor 
de control cu privire la stabilirea si 
acordarea VMG,  ASF, ICC, (art. 16, 
alin.3, lit. c din OUG 111/2010, 
identificarea beneficiarilor neeligibili ai 
ajutorului pentru energie electrica, 
alocatia de plasament.  

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016 Realizat   A fost demarată campania „Control privind stabilirea și 
acordarea alocației de plasament”,  s-au efectuat un număr de 
22 activități de control la 22 primarii și la domiciliu a 29 
beneficiari de alocatie de plasament care aveau instituită tutela,  
fiind întocmite un  număr de 22 procese verbale de control. 

3.2 Reducerea erorilor si fraudelor in 
procesul de accesare, stabilire, si 
acordarea beneficiilor sociale prin 
efectuarea de inspectii determinate de 
sesizari si autosesizari. 

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016 Realizat   Au fost intreprinse 17 controale inopinate desfășurate în urma 
sesizărilor, fiind incheiate 15 procese verbale de control și au 
fost formulate 3 măsuri. 
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3.3 Cresterea performantelor serviciilor 
sociale cu scopul oferirii serviciilor 
sociale adecvate persoanelor aflate in 
dificultate, cu risc de excluziune sociala. 
Evaluarea calitati serviciilor sociale 
(verificarea respectarii standardelor de 
calitate). 

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016 Realizat   S-a realizat evaluarea in teren  in vederea licentierii Centrului 
de zi „SF. Elena” Corabia si Centrului de Ingrijire pentru 
Tinerii peste 18 ani Corabia, aflate in subordinea Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt. S-au 
intocmit rapoartele de evaluare in teren, constatandu-se ca sunt 
indeplinite in proportie de peste 75% standardele minime de 
calitate prevazute in anexa 13, respectiv 14 din Ordinul 31/201 
, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art.26 din 
Hotararea de Guvern nr.118/2014 s-a propus menţinerea 
licenţei de funcţionare provizorie şi reevaluarea celor doua 
servicii în termen de 90 de zile. 

3.4 Verificarea accesului persoanelor cu 
dizabilităţi la mediul fizic, informaţional 
şi comunicaţional . 

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016 Nerealizat   Aceasta misiune se va desfasura in trimestrele II, III, IV. 

3.5 Consilierea autorităţilor 
administraţiei publice locale şi judeţene, 
al persoanelor fizice şi juridice, publice şi 
private, cu atribuţii în domeniul asistenţei 
sociale 

A.J.P.I.S. Olt Anul 2016  Realizat   In luna martie s-a desfasurat o sesiune de informare si 
consiliere in cadrul „Campaniei de consiliere/informare 
referitoare la legislatia din domeniul asistentei sociale „ la care 
au participat un numar de 138 salariati, reprezentand 95 
primarii, fiind prezenti si reprezentanti ai ITM OLT   și  ISJ 
OLT. 
Au fost puse in discutie prevederile Ordinul MMFPSPV 
nr.1733/2015, Legea 342/2015, Legea 248//2015, aspecte 
referitoare la masurile dispuse de Curtea de Conturi Olt si 
deficiente censtatate de inspectorii sociali in urma controalelor. 

4 Egalitatea de Şanse şi 
Tratament între Femei şi 

Bărbaţi 

4.1.Organizarea de activităţi (mese 
rotunde, seminarii) în vederea diseminării 
informaţiei cu teme referitoare la 
egalitatea de şanse intre femei si barbati, 
discriminarea la locul de muncă. 

AJPIS - Comisia 
Judeţeană pentru 

Egalitate de 
Şanse intre 

Femei si Barbati  

Anul 2016   Realizat   S-a desfășurat intâlnirea membrilor COJES, având pe ordinea 
de zi  temele : Diseminarea studiului “Pozitionarea României in 
baza de date on-line a Comisiei Europene privind echilibrul de 
gen in poziții de decizie în administrația publică” și  Obligația 
pentru angajatori de a introduce in regulamentele interne in 
care să înterzică discriminarea pe criterii de sex. 

5 Creşterea ratei de 
ocupare în rândul 

tinerilor prin crearea de 
programe de sprijin în 
demararea afacerilor, 
acordarea de facilităţi 

fiscale pentru 
angajatori, sprijin 
pentru obţinerea 

primului loc de muncă, 

5.1.Dobandirea de competenţe cerute pe 
piata muncii, prin cuprinderea în 
programe de formare profesională a 
persoanelor apte de muncă şomere, 
pentru creşterea gradului de ocupare a 
acestora; 

Agenţia 
Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei 
de Muncă Olt 

Anul 2016 Realizat  Au fost cuprinse la cursuri de formare profesională 102 
persoane. 

5.2. Organizarea de cursuri de formare 
profesională şi de programe de ucenicie 
în sistemul de formare profesională 
continuă precum şi a celor de ucenicie; 

A.J.O.F.M. Olt Anul 2016  - În trim. I nu au fost solicitări în vederea încheierii contractelor 
de ucenicie  
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servicii de informare, 
orientare şi consiliere 

profesională. 

5.3. Asigurarea de subvenţii pentru 
angajatorii care oferă formare 
profesională continuă a angajaţilor 
proprii 

A.J.O.F.M. Olt Anul 2016  -  Nu au fost solicitări 

5.4.Crearea parteneriatelor locale pentru 
implementarea programelor active de 
ocupare a forţei de muncă, în special în 
comunităţile marginalizate; Asigurarea 
cadrului legal pentru constituirea 
parteneriatelor public private pentru 
finanţarea din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj şi FSE; 

A.J.O.F.M. Olt Anul 2016  Realizat  În derulare se află parteneriate cu: ISJ Olt și Univeristatea de 
Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, CCCM 
Europroject Slatina, Colegiul Economic P.S.Aurelian, Asociația 
pentru Dezvoltare Durabilă Slatina.  

5.5. Dezvoltarea de mecanisme online în 
cadrul bazelor de date cu persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare 
referitoare la protecţia datelor cu caracter 
personal; 

A.J.O.F.M. Olt Anul 2016  Realizat 

 Sunt active platformele de mediere electronică a muncii și cea 
de e-learning pentru formare profesională accesate de un număr 
de 519 persoane.  

5.6. Consiliere profesională, mediere a 
muncii, consultanţă pentru începerea unei 
afaceri 

A.J.O.F.M. Olt Anul 2016 
  Realizat  În trim.I au beneficiat de servicii de informare și consiliere 

profesională 3583 persoane. Au fost mediate 3792 persoane. 

5.7 Organizarea de cursuri de formare 
profesională prin centrul de formare 
propriu, CRFPA-uri si alţi furnizori 
autorizaţi; 

A.J.O.F.M. Olt Anul 2016  -  Nu au fost solicitări 

5.8. Asigurarea implementării schemei 
Garanţia pentru Tineri;  

A.J.O.F.M. Olt Anul 2016  -  Nu au fost solicitări  

5.9. Creşterea flexibilităţii şi diversităţii 
măsurilor de sprijin în vederea activării şi 
a formelor de educaţie şi formare 
profesională disponibile pentru tineri;  
Creşterea activităţilor de identificare şi 
acordare de servicii pentru tinerii NEETs 
neînregistraţi, în special pentru tinerii de 
etnie romă;  

A.J.O.F.M. Olt Anul 2016   Realizat 
  

Prin programul special pentru persoanele de etnie romă, au fost 
încadrate 8 persoane.  
  

5.10. 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. 

D.G.A.S.P.C. Olt 
Compartimentul 

prevenire 
marginalizare 

socială 

Permanent  Realizat  
50 % 

  

În cursul trim. I au fost iniţiate 2 acţiuni de informare a 
persoanelor cu handicap instituţionalizate.  
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5.11. 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. 

D.G.A.S.P.C. Olt 
Compartimentul 

prevenire 
marginalizare 

socială 

Permanent   Realizat  
70 % 

  

În cursul trim. I au beneficiat de consiliere în vederea integrării 
profesionale 9 persoane cu handicap instituţionalizate şi 5 
persoane cu handicap neinstituţionalizate.  
În cursul trim. I au fost organizate 4 vizite pentru informarea 
agenţilor economici privind dreptul la muncă al persoanei cu 
handicap.  

  

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

D.G.A.S.P.C. Olt 
Serviciul 

management de 
caz pentru copil 
– coordonatori 

centre  

Permanent   Realizat  
 
  
  

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. Astfel, în perioada 
raportată 7 tineri din CTF Sf. Andrei Slatina şi din CTF Sf. 
Valentin Slatina au fost consiliaţi privind accesarea unui loc de 
muncă în acord cu obiectivele stabilite în PIS.   

5.13. 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. 

D.G.A.S.P.C. Olt 
Compartimentul 

prevenire 
marginalizare 

socială 
  

Periodic   Realizat  
50 % 

  
  
  

În cursul trim. I au fost realizate 2 acţiuni de informare şi 
consiliere a tinerilor instituţionalizaţi .  
  
  

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

D.G.A.S.P.C. Olt 
Compartimentul 

prevenire 
marginalizare 

socială 

Permanent    Realizat  
60 % 

În cursul trim. I au beneficiat de suport pentru integrarea socio-
profesională 11 tineri.  
 
  

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

D.G.A.S.P.C. Olt 
Compartimentul 

prevenire 
marginalizare 

socială 

Permanent   Realizat  
60 % 

  

În cursul trim. I au beneficiat de sprijin în vederea obţinerii 
unei locuinţe 3 tineri.  

6 Reducerea fenomenului 
muncii la negru 

6.1. Campania privind identificarea şi 
combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată în domenii susceptibile 
utilizării frecvente a acesteia, a muncii 
tinerilor şi copiilor 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Olt 

2016  Realizat Nr. controale 298 
Nr. persoane fără forme legale 24 
Valoare amenzi 240.000 lei 
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7 Optimizarea dialogului 
social tripartit şi 

adaptarea acestuia la 
realităţile economice şi 

sociale în vederea 
menţinerii coeziunii 

sociale 

7.1. Întâlniri ale Consiliului Consultativ 
Tripartit constituit la nivelul ITM Olt cu 
reprezentanţii sindicatelor 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Olt 

2016  Realizat În data de 30.03.2016, la sediul ITM Olt s-a desfășurat o 
întâlnire cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor din 
județul Olt pe problematica muncii la negru și propuneri la 
Codul Muncii.  

CULTURA 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea  
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 
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1 Evaluarea, protejarea şi 
păstrarea patrimoniului 

cultural naţional 

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 
cât şi a Planurilor Urbanistice Generale 
ale localităţilor; 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); 
- Verificarea stării de conservare a 
monumentelor istorice şi stabilirea 
măsurilor care se impun pentru 
reabilitarea şi conservarea acestora; 
- 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; 
- Aprobarea documentaţiilor privind 
vânzarea imobilelor monumente istorice 
prin dreptul de preemţiune al statului 
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; 
- Derularea de acţiuni la nivelul judeţului 
pentru colectarea datelor cu privire la 
monumentele istorice de pe raza  
judeţului Olt (inventar foto, situaţie 

Direcţia pentru 
Cultură Olt 

C.Z.M.I. nr. 11  
A.P.L. 

I.P.J. Olt 
I.S.U. Olt 

  
  
  
  

Lunar 

 Realizat 
  
  
  
  
  
  
  
  

 Au fost emise 8 avize de specialitate la lucrări pentru 
monumente istorice sau în zona de protecţie. Au fost efectuate 
un număr de 7  verificări / controale. S-au avizat PUG-uri 
pentru comuna Radomireşti iar pentru localitatea Piatra Olt a 
fost respins pentru completări, urmând a fi prezentat în şedinţa 
următoare; 
- S-a urmărit stadiul elaborării documentaţiei pentru avizare la 
Mănăstirea Clocociov cu privire la accesarea de fonduri în 
vederea realizării unor lucrări de consolidare a versanţilor în 
scopul prevenirii unor alunecări de teren; 
- Au fost emise adrese specifice pentru neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru terenuri conform Legii 17/2014 şi Legii 
422/2001 din localitatea Dobrosloveni 
- S-a urmărit stadiul realizării lucrărilor de consolidare la turla 
bisericii monument istoric „Sf. Ioan Botezătorul” din 
Şerbăneşti, lucrări finanţate de către Secretariatul de Stat 
pentru Culte; 
- S-a acordat sprijin metodologic şi îndrumare pentru 
întocmirea şi depunerea la Consiliul Judeţean Olt, de către 
mănăstirea Brâncoveni, pentru proiectul „Lucrări de 
consolidare, restaurare, reconstruire, conservare, punere în 
valoare a Ansamblului Arhitectural al Mănăstirii Brâncoveni”, 
pentru obiectivele biserici monument istoric din comunele 
Fărcaşele, Seaca, Teslui, Cezieni, Oboga; 
- Au fost efectuate acţiuni  de inventariere a monumentelor de 
for public din judeţ  în localităţile Brâncoveni, Caracal, 
Grădinari, Şerbăneşti, Găneasa; 
  
  
  
  
  
  
  



 66 

juridică), în vederea constituirii 
Repertoriului Monumentelor Istorice al 
judeţului Olt; 
- 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; 
- Supravegherea legislativă a elaborării 
de documentaţii pentru monumente 
istorice care au fost propuse în Planul 
Naţional de Restaurare la Ministerul 
Culturii  şi urmărirea lucrărilor pentru 
obiectivele aprobate; 
- Controlul respectării îndeplinirii 
obligaţiilor de plată a contribuţiilor la 
Fondul Cultural Naţional şi a timbrului 
monumentelor istorice; 
- 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; 
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1.2. - Emiterea de adrese, avize şi 
certificate de descărcare de sarcină 
arheologică, pentru terenuri aflate în 
situri arheologice sau în zona de protecţie 
a acestora; 
- 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; 
- 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 siturilor 
arheologice;  

Direcţia pentru 
Cultură Olt 

A.P.L. 
I.P.J. Olt 

  

Lunar  Realizat 
  
  
  

 - Au fost efectuate acţiuni de implementare a sistemului 
informaţional geografic (GIS), în format Stereo 70, pentru 
protejarea patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie şi 
monumente istorice), fiind localizate - delimitate şi constatări 
privind starea de conservare la monumente istorice şi situri 
arheologice din localităţile Brâncoveni, Caracal, 
Grădinari,Şerbăneşti, Găneasa; 
- S-a urmărit stadiul 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, ce are ca termen de finalizare semestrul II 
2016; 
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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, etc.); 
- Colaborare cu muzeele din judeţ şi şi 
alte autorităţi deţinătoare de bunuri 
culturale mobile privind măsurile de 
conservare şi securitate a obiectelor de 
patrimoniu deţinute de acestea şi 
stimularea continuării acţiunilor specifice 
de clasare în patriomoniul cultural 
naţional şi inventariere în format 
electronic a bunurilor culturale mobile; 
- Verificarea stării de conservare a 
lăcaşurilor de cult, monumente istorice şi 
a inventarului de patrimoniu mobil, 
identificarea bunurilor culturale mobile 
susceptibile de a fi clasate în patrimoniul 
cultural; 
- 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. 

I.P.J. Olt 
  

Lunar  Realizat 
  
  
  

 - A fost oferită consultanţă de specialitate cu privire la 
expertizarea unor bunuri culturale la solicitarea unor persoane 
particulare;   
- Au fost identificate şi efectuate acţiuni specifice de  
inventariate pentru un număr de 12 icoane susceptibile de 
clasare în patrimoniul cultural la biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” din comuna Şerbăneşti  
- A fost acordată consultanţă de specialitate administraţiei 
publice locale din comuna Orlea, referitoare la situaţia 
Muzeului Sătesc fiind clarificate aspecte privind efectuarea de 
activităţi specifice cu privire la conservarea şi restaurarea 
bunurilor culturale mobile;  
  
  
  

2 Întărirea capacităţii 
instituţionaleîn 

elaborarea politicilor 
publice în domeniul 

culturii şi de 
management al 

programelor în domeniul 
cultural, a stimulării 

2. Cercetarea şi valorificarea 
patrimoniului imaterial din judeţul Olt şi 
monitorizarea activităţilor derulate în 
cadrul programului naţionale 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; 

D.C. Olt Lunar  Realizat S-a acordat îndrumare metodologică cu privire întocmirea 
documentelor necesare restaurării şi dotării căminelor culturale 
din judeţ cu privire la manifestările culturale, obiectivele 
culturale şi de patrimoniul din aria de competenţă, efectuându-
se deplasări în localităţile: Brâncoveni, Caracal; 
S-a participat la manifestări culturale, expoziţii, lansări de carte 
în localităţile din judeţ care au desfăşurat astfel de acţiuni 
conform Calendarului Cultural pentru judeţul Olt pe anul 2016. 
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industriilor creative, 
armonizării legislaţiei 

din domeniul cultural cu 
legislaţia UE, 

promovarea creaţiei 
contemporane şi a 

diversităţii culturale 
româneşti. 

2.1. Acordarea de sprijin şi îndrumare 
metodologică autorităţilor locale pentru 
desfăşurarea acţiunilor culturale cuprinse 
în Calendarul Cultural al Manifestărilor 
culturale din judeţul Olt pe anul 2016  
precum şi în realizarea unor proiecte şi 
manifestări culturale, sprijinirea 
ansamblurilor folclorice din subordinea 
primăriilor, în vederea participării la 
diverse manifestări naţionale şi 
internaţionale; 

A.P.L. 
C.J.C.P.C.T.C. 

Olt 

    

MINORITATI 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea  
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 

1 Măsurile implementate, 
în conformitate cu Legea 
nr. 76/2002, în vederea 

integrării pe piaţa 
muncii a categoriilor 
vulnerabile, inclusiv 

romi, sunt cuprinse în 
programele de formare 

profesională şi de 
ocupare a forţei de 

muncă. 

1.1. Servicii gratuite de informare şi 
consiliere profesională a persoanelor 
aflate în cautarea unui loc de munca 
pentru 100 persoane de etnie romă, din 
care 5 vor fi încadrate. 

Agenţia 
Judeţeană de 

Ocupare a Forţei 
de Muncă Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Organizaţiile 
neguvernamentale 

2016  Realizat 
Trim. I 

  
  
  

 În trimestrul I au beneficiat de servicii de informare şi  
consiliere profesională 56 persoane de etnie romă, din care 2 
încadrate. 
  
  
  

1.2. Servicii gratuite  de mediere privind 
locurile de muncă vacante sau nou create 
pentru 150 persoane de etnie romă, din 
care 55 încadrate. Prin Programul special 
de ocupare a forţei de muncă pentru 
comunităţi cu număr mare de etnici romi, 
din localităţile Drăgăneşti-Olt şi Caracal 
în care vor fi încadrate 30 persoane. 

Agenţia 
Judeţeană de 

Ocupare a Forţei 
de Muncă Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Organizaţiile 
neguvernamentale 

2016  Realizat 
Trim. I 

  
  
  

 În trimestrul I au fost cuprinse în mediere 44 persoane de etnie 
romă, din care 22 încadrate. 
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1.3. Stimularea mobilităţii forţei de 
muncă prin acordarea de prime de 
încadrare sau instalare, după caz: în 
funcţie de solicitări. 

Agenţia 
Judeţeană de 

Ocupare a Forţei 
de Muncă Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Organizaţiile 
neguvernamentale 

2016 - Până la această dată,  nu au fost solicitări din partea persoanelor 
de etnie romă. 

1.4. Acordarea gratuită de servicii de 
consultanţă şi asistenţă pentru începerea 
unei activităţi independente sau iniţierea 
unei afaceri, în scopul creşterii gradului 
de ocupare prin înfiinţarea propriei 
afaceri: în funcţie de solicitări. 

Agenţia 
Judeţeană de 

Ocupare a Forţei 
de Muncă Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Organizaţiile 
neguvernamentale 

2016 - Până la această dată,  nu au fost solicitări din partea persoanelor 
de etnie romă. 

1.5. Stimularea încadrării şomerilor 
indemnizaţi înainte de expirarea 
perioadei de acordare a indemnizaţiei de 
şomaj prin completarea veniturilor 
salariale. 

Agenţia 
Judeţeană de 

Ocupare a Forţei 
de Muncă Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Organizaţiile 
neguvernamentale 

2016 
În funcţie de 

solicitări 
  
  

 - 
  
  
  

Până la această dată,  nu au fost solicitări din partea persoanelor 
de etnie romă. 

1.6. Organizarea de cursuri de formare 
profesională pentru persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă, vor fi 
cuprinse la cursuri de calificare,  
recalificare,  perfectionare 12 persoane de 
etnie roma, din care 7 femei. 

Agenţia 
Judeţeană de 

Ocupare a Forţei 
de Muncă Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Organizaţiile 
neguvernamentale 

trimestrial  - 
  
  
  

Până la această dată,  nu au fost solicitări din partea persoanelor 
de etnie romă. 
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1.7. Servicii gratuite de evaluare şi 
certificare de competenţe dobândite în 
sistem informal şi non-formal. 

Agenţia 
Judeţeană de 

Ocupare a Forţei 
de Muncă Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Organizaţiile 
neguvernamentale 

trimestrial  - 
  
  
  

Până la această dată,  nu au fost solicitări din partea persoanelor 
de etnie romă.  
  
  
  

1.8. Cuprinderea în programe de ucenicie 
la locul de muncă a tinerilor de etnie 
romă. 

Agenţia 
Judeţeană de 

Ocupare a Forţei 
de Muncă Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Organizaţiile 
neguvernamentale 

trimestrial  - 
  
  
  

 Până la această dată,  nu au fost solicitări din partea 
persoanelor de etnie romă. 
  
  
  

1.9. Stimularea angajatorilor care 
încadrează persoane aparţinând unor 
categorii defavorizate pe piaţa muncii 
prin acordarea de subvenţii. 

Agenţia 
Judeţeană de 

Ocupare a Forţei 
de Muncă Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Organizaţiile 
neguvernamentale 

2016 
În funcţie de 

solicitări 
  
  

 - 
  
  
  

 Până la această dată,  nu au fost solicitări din partea 
persoanelor de etnie romă. 
  
  
  

1.10. Acordarea de sprijin financiar 
pentru înfiinţarea/dezvoltarea unor noi 
afaceri: sprijin financiar nerambursabil, 
precum şi de servicii de consultanţă, 
mentorat şi asistenţă pentru începerea 
unei activităţi independente sau iniţierea 
unei afaceri, în scopul creşterii gradului 
de ocupare. 

Agenţia 
Judeţeană de 

Ocupare a Forţei 
de Muncă Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Organizaţiile 
neguvernamentale 

2016 
În funcţie de 

solicitări 
  
  

 - 
  
  
  

Până la această dată,  nu au fost solicitări din partea persoanelor 
de etnie romă.  
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1.11. Acordarea de acompaniament 
personalizat tinerilor cu risc de 
marginalizare socială prin încheierea de 
contracte de solidaritate şi oferirea de 
servicii specifice. 

Agenţia 
Judeţeană de 

Ocupare a Forţei 
de Muncă Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Organizaţiile 
neguvernamentale 

2016 
În funcţie de 

solicitări 
  
  

 - 
  
  
  

 Până la această dată,  nu au fost solicitări din partea 
persoanelor de etnie romă. 
  
  
  

2 Furnizarea de stimulente 
pentru persoanele 

sărace încadrate în 
muncă pentru a combina 
câştigurile salariale cu 
beneficiile de asistenţă 
socialaă, astfel încât 
venitul lor total să 
depăşească pragul 

sărăciei. 

2.1. Derularea de campanii de informare 
care să promoveze măsurile pro-muncă 
cuprinse în programul Venit Minim de 
Inserţie cu sprijinul liderilor romi şi a 
sectorului ONG. 

Agenţia 
Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei 
de Muncă Olt        

Agenţia 
Judeţeană pentru 
Plăţi şi Inspecţie 

Socială Olt          
Lideri romi          
ONG-uri 

2016  Realizat 
Trim. I 

  

 Persoanele cu venituri reduse beneficiază de ajutor social, 
alocaţie pentru susţinerea familiei şi ajutor pentru încălzirea 
locuinţei. 
 În Stoeneşti 5 familii au beneficiat de materiale de construcţii  
pentru casă. 

În Stoeneşti au fost pietruite străzile din comunitatea de romi. 
 În trimestrul I a fost realizată campania de informare cu privire 
la condiţiile de acces la anumite beneficii sociale, la nivelul 
comunităţii de romi din Corabia. 

3 Sprijinirea incluziunii 
sociale prin dezvoltarea 

TIC. 

3.1. Creşterea alfabetizării digitale în 
rândul tinerilor romi din mediul rural şi a 
altor grupuri vulnerabile care în prezent 
sunt excluse digital, cu sprijinul  liderilor 
romi şi a sectorului ONG. 

Inspectoratul 
Judeţean Şcolar 

Olt Agenţia 
Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei 
de Muncă Olt        

AJPIS Olt       
 Lideri romi         

ONG-uri 

2016  Realizat 
Rrim. I 

  

  
  

4 Asigurarea unei 
implementări eficiente a 
Garanţiei pentru Tineri 

(dedicată tinerilor 
NEETs) si in 

comunitatile rome 

4.1. Asigurarea implementării schemei 
Garanţia pentru Tineri şi în comunităţile 
cu romi. 

Inspectoratul 
Judeţean Şcolar 

Olt Agenţia 
Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei 
de Muncă Olt        

Agenţia 
Judeţeană pentru 
Plăţi şi Inspecţie 

Socială Olt          
Lideri romi          
ONG-uri        

2016  -  Nu au fost solicitări în consultanță pentu începerea unei afaceri 
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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 romi. 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Olt 
Autorităţile 

locale 

2016-2020   Realizat 
Trim. I 

  
  

5.2. Elaborarea unui instrument de lucru 
în vederea eficientizării activităţii 
mediatorilor sanitari romi. 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Olt 
Autorităţile 

locale 
Instituţia 

Prefectului – 
Jud. Olt 

martie  Realizat 
Trim. I 

  

  
  
  

5.3. Angajarea cu prioritate în 
comunităţile de romi a mediatorului 
sanitar în localităţile cu comunităţi mari 
de romi Caracal, Balş, Corabia, Potcoava, 
Corbu, Fălcoiu, Ianca, Ipoteşti, Scărişara, 
Stoeneşti, Strejeşti. 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Olt 
Autorităţile 

locale 
Instituţia 

Prefectului – 
Judeţul Olt 

2016-2020  Realizat 
Trim. I 

  

  
  
  

6 Creşterea ponderii 
populaţiei rome care are 

acces la servicii de 
sănătate de bază. 

6.1. Consilierea persoanelor din 
comunităţile de romi asupra dreptului la 
pachetul minimal de servicii de sănătate 
pentru persoanele care nu sunt incluse în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Olt 
Mediatorul 

sanitar 
Autorităţile 

locale 

Trimestrial   Realizat 
Trim. I 

  
  

  
  
  

6.2. Identificarea persoanelor de etnie 
romă care nu sunt înscrise la un medic de 
familie şi sprijinirea acestora pentru 
înscrierea pe listele medicilor de familie. 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Olt 
Mediatorul 

sanitar 
Autorităţile 

locale 

Trimestrial   Realizat 
Trim. I 

  
  

  
  
  

7 Reducerea riscului şi 
prevenirea 

îmbolnăvirilor asociate 
modelelor de mortalitate 
şi morbiditate prevalente 

în rândul populaţiei 
rome. 

7.1. Campanii de promovare, informare 
şi educare în vederea mobilizării 
populaţiei pentru participarea la 
programele de vaccinări, controale 
medicale. 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Olt 
Autorităţile 

locale 
Mediatorul 

sanitar 

Trimestrial  Realizat 
Trim. I 
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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. 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Olt 
Autorităţile 

locale 
Mediatorul 

sanitar 

Trimestrial  Realizat 
Trim. I 

  
  
  

  
  
  

8 Creşterea prevalenţei 
utilizării planificării 

familiale, în special în 
rândul tinerelor şi 
implementarea de 

intervenţii adresate 
sănătăţii femeii şi 

copilului. 

8.1. Desfăşurarea de activităţi având ca 
scop informarea şi consilierea femeilor şi 
fetelor rome privind sănătatea 
reproducerii, riscurile asociate mariajelor 
timpurii, importanţa planificării familiale, 
sănătatea gravidei, mamei şi copilului. 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Olt 
Autorităţile 

locale 
Mediatorul 

sanitar 

Trimestrial  Realizat 
Trim. I 

  
  

În Comuna Iancu Jianu au fost consiliate un număr de 25 femei 
privind sănătatea reproducerii. 
  
  

8.2. Consilierea persoanelor în ceea ce 
priveşte igiena personală, a locuinţei şi a 
spaţiilor de locuit. 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Olt 
Mediatorul 

sanitar 
Autorităţile 

locale 

Semestrial  Realizat 
Trim. I 

  
  

  
  
  

9 Dezvoltarea de proiecte 
de regenerare urbană 

integrată şi eradicare a 
habitatului insalubru. 

9.1. Îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de 
locuit şi a dezvoltării zonelor 
dezavantajate prin construirea de locuinţe 
pentru tinerii romi şi familiile de romi 
sărace si suprapopulate. 

Autorităţile 
locale 

Expertul local pe 
probleme de 

romi 
Instituţia 

Prefectului – 
Judeţul Olt 

2016  Realizat 
Trim. I 

  
  

 În Comuna Iancu Jianu se află în derulare asfaltarea 
drumurilor. 
  
  

9.2. Implementarea Programului-pilot 
,,Locuinţe sociale pentru comunităţile de 
romi”, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1237/2008in Orasul Corabia. 

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 

Administraţiei 
Publice 
Agenţia 

Naţională de 
Locuinţe 
Primaria 

Oraşului Corabia 

2016   Realizat 
Trim. I 
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9.3. Sprijinirea intabulării proprietăţilor 
din comunităţile de romi. 

Agenţia 
Naţională de 
Cadastru şi 
Publicitate 
Imobiliară 

Agentia 
Nationala pentru 

Romi 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

2016  Realizat 
Trim. I 

  
  
  

  
  
  
  

10 Promovarea istoriei, 
culturii, simbolurilor 

identitare şi 
personalităţilor rome în 

societate. 

10.1. Organizarea unei manifestări 
cultural-artistice cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Romilor. 

Autorităţile 
locale 

Expertul local pe 
probleme de 

romi 
Organizaţiile 

neguvernamentale 

Aprilie   Nerealizat 
  
  

 
  
  

10.2. Organizarea de expoziţii cu 
lucrările artiştilor romi, activitati de 
promovare a meşteşugurilor tradiţionale, 
a culturii traditionale rome. 

Autorităţile 
locale 

Expertul local pe 
probleme de 

romi, ONG-uri 

Anual  Realizat 
Trim. I 

  
  

  
  

11 Responsabilizarea 
familiei pentru creşterea, 

îngrijirea şi educarea 
propriilor copii. 

11.1. Desfăşurarea de activităţi/campanii 
de informare în comunităţile de romi 
pentru promovarea valorilor familiale. 

Direcţia 
Generală de 

Asistenţă Socială 
şi Protecţia 

Copilului Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Trimestrial  Realizat 
Trim. I 

  
  

În Comuna Iancu Jianu au fost făcute demersuri în vederea 
înfiinţării unui Taraf instrumental pentru promovarea 
folclorului authentic   
  
  

11.2. Activităţi/campanii de informare şi 
sensibilizare în vederea prevenirii 
abuzului şi a oricărei forme de violenţă 
asupra copilului. 

DGASPC Olt 
Autorităţile 

locale 

Trimestrial    Realizat 
Trim. I 

 Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Olt, ai 
Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Olt, ai Inspectratului 
Judeţean Şcolar şi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au 
fost desfăşurate acţiuni de informare a populaţiei şi au fost 
distribuite pliante privind eliminarea violenţei în familie, 
precum şi pliante privind prevenirea şi intervenţia în situaţii de 
abuz şi neglijare a copilului.  
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11.3. Acţiuni de promovare a egalităţii de 
şanse şi combaterea discriminării 
copiilor. 

DGASPCOlt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Permanent    Realizat 
Trim. I 

  
  

 În cadrul activităţilor de informare desfăşurate în cadrul 
caselor de tip familial au fost promovate drepturile copilului, 
egalitatea de şanse şi combaterea discriminării. 
  
  

11.4. Realizarea de acţiuni pentru 
promovarea adopţiei, informare şi 
mediatizare pentru recrutarea de familii 
adoptive, sensibilizarea familiilor în 
scopul adopţiei copiilor părăsiţi. 

DGASPC Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Permanent    Realizat 
Trim. I 

  
  

 În presa locală, precum şi persoanelor/familiilor interesate de 
adopţie, 25 in primul trimestru, le-au fost transmise informaţii, 
pliante, broşuri privind procedura adopţiei. 
  
  

11.5. Colaborare cu lideri/organizaţii 
rome pentru identificarea si 
monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi 
în străinatate in vederea furnizarii de 
servicii adecvate de sprijin categoriilor de 
copii ce prezintă risc, precum şi adulţilor 
care îi au în îngrijire. 

DGASPC Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Permanent    Realizat 
Trim. I 

  
  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt şi Serviciile Publice de Asistenţă Socială monitorizează  
situaţia copiilor rămaşi în ţară, în familie.  
  
  

11.6. Identificarea si monitorizarea 
copiilor strazii, abandonati, lipsiti de 
supraveghere parentala, predispusi 
activitatilor de cersetorie. 

DGASPC Olt 
Autorităţile 

locale  
Inspectoratul de 
Politie Judetean 

Olt 
Inspectoratul 
Judetean de 

Jandarmi Olt 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Permanent    Realizat 
Trim. I 
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12 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. 

12.1. Mediatizarea locurilor distincte 
acordate tinerilor romi în cadrul unităţilor 
de învâţământ liceal şi universitar cu 
profil militar. 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean 

Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 

Jandarmi Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Instituţia 
Prefectului – 
Judeţul Olt 

Aprilie, mai  Nerealizat 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

12.2. Organizarea de campanii de 
promovare şi respectare a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, 
prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice şi a traficului de persoane. 

IPJ Olt 
IJJ Olt 

Autorităţile 
locale 

Anual  Realizat 
Trim. I 

  
  

 În cadrul activităţilor experţilor locali pe probleme de romi 
angajaţi în cadrul primăriilor, activitatea de bază a acestora 
vizează: consilierea, promovare şi respectare a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice şi a traficului de persoane.  

13 Respectarea drepturilor 
persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale, 

în special minorităţii 
romilor. 

13.1. Prezentarea în cadrul temelor  de 
pregătire profesională a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000, 
republicată, privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, respective a Legii 
nr.48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 137/2000 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 
Trim. I 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

14 Monitorizarea cazurilor 
de discriminare şi abuz 

asupra romilor, săvârşite 
de autorităţi, precum şi 

popularizarea 
sancţiunilor luate 

împotriva acestora, 

14.1. Întocmirea de rapoarte de informare 
despre cazurile de discriminare şi 
abuzasupra cetăţenilor români de etnie 
romă, respectiv mediatizarea sancţiunilor 
aplicate în  cazurile de discriminare de 
care iau la cunoştinţă cadrele unităţilor pe 
timpul îndeplinirii misiunilor specifice. 

IPJ Olt, IJJ Olt 
Instituţiile 

membre ale 
Grupului de 
Lucru Mixt 

Permanent  - 
  

 Nu au fost înregistrate plângeri privind forme de discriminare 
şi abuz  împotriva cetăţenilor de  etnie romă. 
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precum şi a accesului 
romilor la serviciile 

publice. 

14.2.Prezentarea unui program judeţean 
de prevenire a infracţionalătăţii şi 
educare juridică a populaţiei prin 
difuzarea unor publicaţii cu caracter 
educativ. 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean 

Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 

Jandarmi Olt 
Instituţiile 

membre ale 
Grupului de 
Lucru Mixt 

Permanent  - 
  
  

  
  
  

15 Dezvoltarea şi 
consolidarea relaţiilor 
de parteneriat dintre 

structurile MAI şi 
comunităţile de romi, 
prin organizarea de 
întâlniri lunare ale 

şefilor   de subunităţi cu 
reprezentanţi ai 

comunităţii rome. 

15.1. 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.). 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean 

Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 

Jandarmi Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Lunar  Realizat 
Trim. I 

  
  
  

În trimestrul I au avut loc un număr de 12 întâlniri la nivelul 
poliţiilor municipale şi orăşeneşti.  
  
  
  

15.2. Prezentarea în colaborare cu ONG 
şi comunităţi de romi , a unor programe 
de formare a mediatorilor şcolari şi de 
formare pentru cadrele didactice şi cadre 
ale MAI în domeniul educaţiei 
interculturale. 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean 

Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 

Jandarmi Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Lunar   Realizat 
Trim. I 

  
  
  

  
  
  
  

15.3. Identificarea şi rezolvarea operativă 
a stărilor tensionate sau conflictuale, 
susceptibile de a genera violenţă 
comunitară sau interetnică. 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean 

Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 

Jandarmi Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Lunar   Realizat 
Trim. I 
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15.4. 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. 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean 

Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 

Jandarmi Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Trimestrial   Realizat 
Trim. I 

  
  
  

  
  
  
  

16 Consolidarea capacităţii 
administrative a 
structurilor de 
implementare a 

Strategiei Guvernului  
României de Incluziune 

a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii 

romilor pentru perioada 
2016-2020 – 2020. 

16.1. 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, republicata. 

Instituţia 
Prefectului – 
Judeţul Olt 
Autorităţile 

locale 
Instituţiile 

membre ale 
Grupului de 
Lucru Mixt 

  

Permanent   Realizat 
Trim. I 

  
  
  

  
  
  
  

16.2. Evaluarea modului de 
implementare a Strategiei Guvernului 
României de Incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2015 – 2020 la nivel 
local. 

Instituţia 
Prefectului – 
Judeţul Olt 
Autorităţile 

locale 
Instituţiile 

membre ale 
Grupului de 
Lucru Mixt 

Trimestrial    Realizat 
Trim. I 

  
  

 Judeţul Olt este beneficiar în cadrul proiectelor care au ca grup 
ţintă comunităţile de romi: 
“ZefiR – împreună pentru puterea de acţiune”. 
„Să combatem sărăcia şi excluziunea romilor”, finanţat prin 
granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 
România şi derulat de Asociaţia Centrul de Resurse Apollo, 
Ploieşti. 
  
  

16.3. Evaluarea activităţii  experţilor 
locali pentru  problemele romilor care 
activează în cadrul primăriilor cu accent 
pe implicarea acestora în implementarea 
măsurilor cuprinse în Strategia 
Guvernului. 

Instituţia 
Prefectului – 
Judeţul Olt 
Autorităţile 

locale 
  

Trimestrial    Realizat 
Trim. I 

  
  

  
  
  

16.4. Organizarea Grupului de Lucru 
Mixt la nivel local avand ca principal 
scop identificarea si rezolvarea 
problemelor din comunitatile de  romi. 

Instituţia 
Prefectului – 
Judeţul Olt 
Autorităţile 

locale 

De 2 ori pe 
luna 

   Realizat 
Trim. I 
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16.5. Înfiinţarea/ reorganizarea Grupului 
de Iniţiativă Local al comunităţii de romi 
în vederea dezbaterii problemelor din 
comunitate. 

Autorităţile 
locale 

Expertul local pe 
probleme de 

romi 
Instituţia 

Prefectului – 
Judeţul Olt 

Trimestrul I   Realizat 
Trim. I 

  

  
  
  

17 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 

17.1. Continuarea procesului de 
identificare a persoanelor fără acte de 
stare civilă şi de identitate în vederea 
emiterii acestora. 

Autorităţile 
locale 

Expertul local pe 
probleme de 

romi 
Direcţia 

Judeţeană de 
Evidenţă a 

Persoanei Olt 

Permanent    Realizat 
Trim. I 

  
  

Comuna Iancu Jianu – 31 certificate de naştere 
Oraşul Corabia – 16 CN deteriorate sau pierdute; 4 certificate 
de căsătorie  
  

17.2. Desfăşurarea de activităţi de 
informare a cetăţenilor cu privire la 
dreptul la libera circulaţie în cadrul 
Uniunii Europene. 

Autorităţile 
locale 

Expertul local pe 
probleme de 

romi 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Poliţie Olt 

Semestrial  Realizat 
Trim. I 

  
  

  
  
  

17.3. 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. 

Autorităţile 
locale 

Expertul local pe 
probleme de 

romi 
Instituţia 

Prefectului – 
Judeţul Olt  

Anual   Realizat 
Trim. I 

  
  

  
  
  
  

17.4. Activităţi de popularizare în rândul 
comunităţilor de romi, prin campanii de 
informare cu privire la legislaţie în 
vigoare şi a condiţiilor de acces la 
anumite beneficii sociale administrate şi 
gestionate la nivel teritorial de Agenţia 
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Olt. 

Agenţia 
Judeţeană pentru 
Plăţi şi Inspecţie 

Socială Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

 Trimestrial 
  

 Realizat 
Trim. I 

  
  

 În trimestrul I a fost realizată campania de informare cu privire 
la condiţiile de acces la anumite beneficii sociale, la nivelul 
comunităţii de romi din Corabia. 
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17.5. 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. 

Casa Judeţeană 
de Pensii Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

 Trimestrial 
  

 Realizat 
Trim. I 

  
  

  
  
  

17.6. 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. 

Casa Judeţeană 
de Pensii Olt 
Autorităţile 

locale 
Expertul local pe 

probleme de 
romi 

Trimestrial 
  

 Realizat 
Trim. I 

  
  

  
  
  

TINERET ŞI SPORT 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea  
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 

1 Elaborarea unei strategii 
naţionale în domeniul 

educaţiei fizice şi 
sportului pe termen 

mediu şi lung, în 
cooperare cu Federaţiile 

sportive şi Comitetul 
Olimpic şi Sportiv 

Român. 

1.1. Elaborarea şi implementarea 
activităţilor/acţiunilor cuprinse în 
Calendarul judeţean a programului 
„Sportul pentru toţi”, prin organizarea de 
acţiuni/activităţi, competiţii de nivel 
local, judeţean, interjudeţean, naţtional ce 
se vor organiza de către structurile 
sportive, federaţii sportive cu sprijinul 
direcţiei. 

Direcţia 
Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Olt 
ISJ Olt 
CJ, CL 

FR,  COSR 
Structuri 
Sportive 

31.12.2016  Realizat 
Trim.I 

  
  
  
  

S-au desfășurat 16 acțiuni sportive prevăzute în Calendarul 
competițional județean, la care au participat un număr de 995 
copii și tineri. 
  
  
  
  

2 Elaborarea unor  politici 
guvernamentale care vor 

încuraja dezvoltarea 
sportului de înaltă 

performanţă şi 
respectarea efectuării 

orelor de educaţie fizică 
şi sport, conform 

programei. 

2.1. .Dezvoltarea activităţii  sportive de 
performanţă,  asigurarea în plan judeţean 
a programului „Promovarea sportului de 
performanţă”, cuprins în Calendarul 
competiţional judeţean  prin organizarea 
de   competiţii de nivel local, judeţean , 
interjudeţean si naţional. 

DJST Olt 
FR, COSR 

CS 
CSS 

31.12.2016  Realizat 
Trim.I 

  
  
  

 S-au desfășurat 7 cpmpetiții prevăzute la sportul de 
performanță, cuprinse în Calendarul competițional județean, la 
care au participat un număr de 144 spotivi legitimați. 
  
  
  

3 Punerea  în aplicare,  în 
plan local a Strategiei 

naţionale a MTS în 

3.1. Eloaborarea si implementarea  
activităţilor cuprinse în calendarul anual  
de acţiuni proprii/ parteneriat . 

DJST Olt 
CJE Olt 

31.12.2016  Realizat 
Trim.I 

  

Au fost înaintate către MTS propunerile acțiunilor proprii de 
tineret pentru anul 2016  
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domeniul tineretului. 3.2. Organizarea şi desfăşurarea 
Concursului local de proiecte de tineret 
adresate ONG-urilor. 

DJST Olt 
ONGT-uri 

31.12.2016   Nerealizat 
Trim.I 

  

 Metodologia privind activitatea de tineret este în curs de 
aprobare. 
  

3.3. Organizarea şi desfăşurarea taberelor 
sociale şi de handicap, pe perioada 
vacanţei de vară. 

DJST Olt 
ISP 

DGASPC Olt 

31.12.2016   Nerealizat 
Trim.I  

  

 Program prevăzut pentru vacanța de vară 2016. 
  
  

MEDIU 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea  
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 

1 Conservarea 
biodiversităţii şi 

utilizarea durabilă a 
componentelor sale 

1.1. Analiza proiectelor, planurilor şi a 
activităților cu posibile efecte asupra 
ariilor naturale protejate de interes  
național şi comunitar 

Agenţia pentru 
Protecţia 

Mediului Olt 
Comisariatul 
Judeţean al 

Gărzii Naţionale 
de Mediu 
ABA OLT 

DSP 
ITM 
ISU 

Administrații 
publice locale 

Permanent  În curs de 
realizare 

  
  
  
  
  
  

Au fost analizate 6 proiecte în ședința C.A.T., 3 planuri în 
ședința C.S.C., 5 planuri în ședințele G.L. 
S-au emis 4 avize Natura 2000, 1 aviz SEA, s-a participat la 2 
dezbateri publice și s-au emis 2 note interne privind condițiiile 
de desfășurare a activității în perimetrul ariilor naturale 
protejate.  
  
  
  
  
  
  

1.2.Acțiuni suplimentare pentru 
conștientizarea şi informarea 
administrațiilor publice locale cu privire 
la importanţa zonelor protejate în 
conservarea speciilor de flora şi faună 
sălbatică 

APM Olt 
GNM 

Administrații 
publice locale 

31.12.2016   În curs de 
realizare 

  
  

 S-au emis 3 informări privind condițiile de desfășurare a 
activităților agricole din zonele aflate în siturile Natura 2000 
  
  

1.3.Monitorizarea gestionărilor de 
fonduri cinegetice de pe raza jud. Olt cu 
privire la efectuarea vânătorii la speciile 
protejate din siturile Natura 2000 

APM OLT 
G.N.M. OLT 

Anual   În curs de 
realizare 

  

 Nu s-au efectuat controale în trim. I. S-a emis o autorizație de 
recoltare din flora spontană 
  

1.4.Acțiuni de educație ecologica 
realizate în concordanţă cu calendarul 
ecologic 

ISJ Olt 
Palatul Copiilor 

APM Olt 

31.12.2016   În curs de 
realizare  

  

În trim. I au fost desfășurate: 
- acțiuni de educație ecologică a elevilor de la Școala Eugen 
Ionescu Slatina, Școlile Generale Teslui, Cungrea și de la 
Palatul Copiilor Adrian Baran Slatina cu ocazia celebrării Zilei 
Mondiale a Zonelor Umede – 2 februarie 2016 
- acțiune de educație ecologică a elevilor din Școala Primară 
Oteștii de Jos cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Apei – 22 
martie 2016.  
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1.5.Realizarea regulamentelor şi 
planurilor de management pentru ariile 
naturale protejate 

APM Olt 
ONG - uri 

31.12.2016  În curs de 
realizare  

  

În trim. I nu au fost depuse la APM Olt planuri de management 
sau regulamente pentru ariile naturale protejate  
  

1.6.Avizarea regulamentelor şi planurilor 
de management pentru ariile naturale 
protejate şi siturile Natura 2000 

APM Olt 31.12.2016  În curs de  
realizare  

 Nu au fost avizate regulamente/planuri de management pentru 
ariile naturale protejate. 

1.7.Introducerea planurilor de 
management în aplicația “SINCRON” 

APM Olt 
Beneficiarii 
proiectelor 

pentru realizarea 
planurilor de 
management 

31.12.2016  În curs de  
realizare  

  

Nu s-au introdus date în aplicația SINCRON în trim. I.  
  

1.8. Realizarea inspecţiilor şi controalelor 
de mediu planificate cuprinse în Planul 
anual de inspecţie al comisariatului şi 
Planul de controale comun încheiat cu 
Compartimentul Biodiversitate din cadrul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt. 

Comisariatul 
Judeţean al 

Gărzii Naţionale 
de Mediu 

31.12.2016  Realizat 
Trim. I 

În trim. I s-au realizat 28 controale planificate în domeniul 
biodiversității.  

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

Comisariatul 
Judeţean al 

Gărzii Naţionale 
de Mediu 

31.12.2016   În curs de  
realizare 

 În trim. I nu s-au realizat controale la ariile naturale protejate 

1.10. Derularea unor acţiuni independent 
şi în colaborare pentru prevenirea şi 
combaterea tăierilor ilegale de arbori din 
fondul forestier şi a braconajului. 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

Judeţean Olt 

2016  Realizat  Au fost executate 137 acțiuni cu 284 efective. 

1.11. Participarea la supravegherea, 
controlul şi asigurarea protecţiei şi 
conservării fondului cinegetic şi piscicol 
natural, prin prevenirea şi combaterea 
vânatului şi pescuitului ilegal, precum şi 
a exploatării ilegale a altor resurse 
biologice şi nebiologice din apele aflate 
în zona de competenţă 

Serviciul 
Teritorial al 
Poliţiei de 

Frontieră Olt 
SPF Corabia 
SPF Orlea 

2016  Realizat 
  
  

 Au fost executate 4 acțiuni proprii și 1 misiune cu AJVPS 
Corabia. 
Constatări proprii: 
7 infracțiuni la braconaj piscicol cu 9 persoane 
43 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.600 lei 
bunuri ridicate/confiscate în valoare de 9.676 lei 
  
  

1.12. Combaterea despăduririlor şi 
tăierilor ilegale de masă lemnoasă, 
prevenirea şi combaterea sustragerii 
materialului lemnos 

Direcţia Silvică 
Olt 

I.P.J. Olt 
I.J.J. Olt 

S. T. P. F. Olt 
Garda Forestieră 
Râmnicu Vâlcea 

2016  Realizat 
  
  
  
  

 1039 de acțiuni 
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2 Parteneriate cu 
administratorii/custozii 
ariilor natural protejate 
pentru  implementarea 

planurilor de 
management 

2.1.Încheierea unor parteneriate în 
scrierea de proiecte şi obținerea de 
finanțări pentru implementarea măsurilor 
din planurile de management 

APM 
Custozi/administ

ratori 

31.12.2016  În curs de 
realizare 

  

S-a încheiat un parteneriat cu Asociația Română pentru Cultură, 
Educație și Sport  pentru protejarea, conservarea și promovarea 
sitului  ROSCI0376 – Râul Olt între Mărunței și Turnu 
Măgurele.  

2.2.Preluarea în custodie a unor arii 
naturale protejate 

APM Olt 
ONG - uri 

31.12.2016  În curs de 
realizare  

  
  

3 Implementarea 
sistemului unitar de 

management al speciilor 
strict protejate 

3.1.Evaluarea anuală a populațiilor 
speciilor de carnivore mari 

APM Olt 
Gestionarii 

fondurilor de 
vânătoare 
ONG - uri 

30.05.2016  În curs de 
realizare 

  
  

 A fost demarată evaluarea anuală a populațiilor speciilor de 
carnivore mari. 
  
  

3.2.Participarea în comisiile de evaluare a 
pagubelor produse de speciile de faună 
de interes cinegetic culturilor agricole şi 
silvice 

APM OLT 
Garda forestiera 
Direcţia agricolă 

Primăria 
Gestionari 
fonduri de 
vânătoare 

31.12.2016  În curs de 
realizare 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

3.3.Introducerea evaluărilor de specii 
strict protejate şi a autorizațiilor de mediu 
pentru activităţi de colectare, recoltare, 
comercializare în aplicația “IBIS”. 

APM Olt Anual  În curs de 
realizare 

  

4 Combaterea 
schimbărilor climatice 

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

GNM- CJ Olt 31.12.2016  Realizat  În trim. I au fost verificați 2 operatori economici care dețin 
autorizație de emisii de gaze cu efect de seră. 

5 Managementul 
deşeurilor şi 

substanţelor periculoase 

5.1. 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 31.12.2016  În curs de 
realizare 

În trim. I  nu s-au realizat inspecții comune cu ISU Olt și APM 
Olt pe amplasamente care prezintă risc major. 

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

GNM- CJ Olt 31.12.2016  Realizat 
Trim.I 

În Trim.I s-au realizat 7 controale la operatori economici care 
gestionează substanțe periculoase.  

5.3. 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 31.12.2016   Realizat 
Trim.I 

 În trim. I s-au verificat 9 operatori economici 
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5.4. Efectuarea de controale la instalaţiile 
de valorificare a deşeurilor de aluminiu 
prin topire- turnare. 

GNM- CJ Olt 31.12.2016   Realizat 
Trim.I 

 În trim. I s-au realizat 19 controale 

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

GNM- CJ Olt 31.12.2016   Realizat 
Trim.I 

 În trim. I s-au realizat 5 controale 

5.6. Efectuarea de controale la operatorii 
economici din judeţul Olt care desfăşoară 
activităţi de colectare şi valorificare 
deşeuri şi resturi nemetalice. 

GNM- CJ Olt 31.12.2016   Realizat 
Trim.I 

 În trim. I s-au realizat 6 controale 

5.7. 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 31.12.2016   Realizat 
Trim.I 

 În trim. I s-au realizat 8 controale 

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

GNM- CJ Olt 31.12.2016   Realizat 
Trim.I 

 În trim. I s-a realizat 1 control 

6 Evaluarea şi 
îmbunătaţirea calităţii 

aerului; controlul 
poluării industriale 

6.1 Inspecţia obiectivelor a căror 
categorie de activitate se regăseşte în 
Anexa 1 a Legea 278/2013 - privind 
emisiile industriale. 

GNM- CJ Olt 31.12.2016   Realizat 
Trim.I 

 În trim. I s-au efectuat 6 controale la instalații IPPC 

6.2. Realizarea inspectiilor la obiectivele  
planificate ce desfasoara   activităţi 
industriale cu emisii de COV. 

GNM- CJ Olt 31.12.2016   Realizat 
Trim.I 

 În trim. I s-au realizat 8 inspecții 

7 Protecţia solului şi 
subsolului 

7.1. 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 31.12.2016 
  Realizat 

Trim.I 

 În trim. I s-au realizat 10 inspecții la instalațiile de exploatare a 
țițeiului și gazelor naturale  ale OMV Petrom SA 

7.2. Stoparea declinului suprafeţelor 
împădurite şi extinderea suprafeţei de 
păduri; Împădurirea terenurilor din fond 
forestier şi consolidarea plantaţiilor 
efectuate în anii anteriori 

Direcţia Silvică 
Olt 

Trim. I, II şi 
IV 2016 

 Realizat 
Trim. I 

Împăduriri integrale – 18 ha 
Consolidarea planțațiilor efectuate în anii anteriori – 63 ha 
Refacerea plantațiilor calamitate – 22 ha 
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8 Îmbunătăţirea gradului 
de educare şi 

conştientizare, 
informare, consultare şi 

participare a tuturor 
cetăţenilor în luarea 

deciziilor privind mediul 

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

GNM- CJ Olt 31.12.2016   Realizat 
Trim. I 

 În trim. I au fost organizate acțiuni de educație ecologică cu 
ocazia sărbătoririi zilei Gărzii Naționale de Mediu 

9 Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii în cadrul 
comunităţilor 

9.1. Realizarea de controale privind 
administrarea spaţiilor verzi din 
municipiile şi oraşele judeţului Olt. 

GNM- CJ Olt 31.12.2016    Realizat 
Trim. I 

În trim. I s-a efectuat o inspecție privind administrarea spațiilor 
verzi. 

9.2. 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 31.12.2016    Realizat 
Trim. I 

În trim. I s-au verificat 6 instalații de tratare a apelor uzate 
menajere.  

9.3. Efectuarea de controale la toate 
administraţiile publice locale cu privire la 
urmărirea starii de salubritate a 
localităţilor, inclusiv a cursurilor de apă 
şi căilor rutiere. 

GNM- CJ Olt 31.12.2016    Realizat 
Trim. I 

În trim. I s-au realizat 25 inspecții  

APE 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea  
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 

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 

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

Sistemul de 
Gospodărire a 

Apelor Olt   

Permanent  Realizat   

1.2. Avizarea, autorizarea şi 
monitorizarea utilizatorilor de apă, 
asigurarea fluxurilor 
informaţionale,asistenţă tehnică 
folosinţelor de apă. 

S.G.A. Olt   Permanent  Realizat   

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

S.G.A. Olt   Permanent, 
conform 

termenelor 
din 

programul 
unitar 

  Realizat   
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1.4. Monitorizarea şi combaterea 
poluărilor accidentale a apelor, 
actualizarea programului de prevenire şi 
combatere a poluării accidentale,  

S.G.A. Olt Permanent   Realizat   

2 Cunoasterea resurselor 
de apa, monitorizarea 

starii si evolutiei 
cantitative a resurselor 

de apa 

2.1.  Monitorizarea  forajelor 
hidrogeologice de observatii din reteaua 
nationala = 34 buc; 
-  Monitorizare  posturi pluviometrice = 
12 buc; 
-  Monitorizare statii hidrometricesi 
posturi hidrometrice pe curs de apa = 23 
buc; 
 -  Monitorizare statii hidrometrice pe 
lacuri = 1buc, 

Sistemul 
Hidrotehnic 

Independent Olt 

2016   Realizat 
  
  
  

  
  
  
  

2.2. Asigurarea volumelor de apa bruta 
din surse, conform cerintelor 
utilizatorilor. 
Contributie la raportul privind realizarea 
programului de monitoring cantitativ al 
resurselor de apa din bh. Vedea. 

Sistemul 
Hidrotehnic 

Independent Olt 

Raport 
semestrial 

 Realizat 
Trim. I 

  

  
  

3 Amenajarea bazinelor 
hidrografice în scopul 
diminuării efectelor 

inundaţiilor şi al secetei 
hidrologice 

3.1.Urmarirea stadiului realizarii 
propunerilor de lucrări de investiţii 
privind regularizarea râurilor din judeţul 
Olt.  

SGA OLT 
A.B.A.Olt 
AN-AR, 

Ministerul 
Mediului, Apelor 

şi Pădurilor  

Permanent   Nerealizat 
  
  
  

Există o serie de propuneri de investiții anterioare, pentru care 
se așteapă finanțare.  
  
  
  

3.2. Decolmatări mecanice pe râuri şi 
pârâuri din judeţul Olt 

SGA Olt Trimestrial 
2016 

 Realizat 
113 % 
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4 Exploatarea, intretinerea 
si repararea 

infrastructurii de 
gospodarire a apelor din 
administrare, Conf. PGA 

/ 2016 

4.1. Urmarirea realizarii fizice si valorice 
a programului de exploatare, intretinere 
si reparatii: 
-                      Ore exploatare= 41100 ore 
-                      Terasamente= 2,0miimc 
-                      Regularizari si reprofilari 
de albii neamenajate  =13,5km / 
130,5miimc 
-                      Intretinere cursuri de apa= 
20km 
-                      Cosiri de vegetatie= 
10,3ha 
-                      Consolidari biologice = 
250ml 
-                      Nr. manevre la 
echipamente = 4buc 
-                      Relocare dig II 
Ghimpeteni = 400ml 

SHIOlt Conform 
aprobării 

indicatorilor 
din din PGA 

/ 2016 

 Realizat 
Trim. I 

  
  
  
  
  
  
  
  

Ore exploatare 10276 ore 
Regularizări și reprofilări de albii amenajate 1,4 km/23,0 mii 
mc 
Regularizări și reprofilări de albii neamenajate 8,405 
km/67,552 mii mc 
  
  
  
  
  
  
  
  

4.2. Monitorizarea programelor de 
exploatare a lacurilor agropiscicole pe 
timp friguros, precipitatii abundem=nte si 
perioade de seceta = 30buc 

SHI Olt 
Concresionari 

baraje 

Pe timp 
friguros, 

precipitaţii 
abundente, 
în perioade 
de restricţii 

 Realizat 
  

Realizat la 16 lacuri  
  

5 Urmarirea comportarii 
constructiilor si 

asigurarea sigurantei in 
exploatare 

5.1.   Urmarirea in exploatare a lucrarilor 
din administrarea SHI Olt si intocmirea 
rapoartelor privind Comportarea 
Constructiilor: 
-          Baraje de acumulare = 1buc, 
-          Indiguiri =  7 / 51,2km 
-          Regularizari de albii = 5 / 41,6km 
-          Consolidari de mal = 11 / 
16,876km 
-          Cantoane si sedii = 5 buc; 
-          Axe cadastrale – 7 buc 

SHI Olt 31.12.2016 
( raport 

annual pe 
linie UCC) 

  
  
  
  
  

  Realizat 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

5.2.   Urmarirea in exploatare a barajelor 
si lacurilor agropiscicole din 
administrarea tertilor si intocmirea de 
rapoarte informative: 
-          Baraje agropiscicole = 52buc; 

Proprietari 
(Concesionari) 

SHI Olt 

31.12.2016 
(raport 

semestrial) 

Realizat 
Trim. I 
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6 Dezvoltarea 
infrastructurii Sistemului 
de gospodarire a apelor 

prin realizarea de 
investitii 

6.1. Promovarea Studiilor de fezabilitate  
pentru obiectivele de investitii: 
- Aparare mal piriu Dorofei la Nicolae 
Titulescu 
 - Aparare mal sting riu Vedea la Barza, 
com. Tufeni. 
- Regularizare piriu Dorofei in zona 
localitatilor Crimpoia si Serbanesti 
jud.Olt 
-     Asigurarea capacitatilor de scurgere a 
debitelor de viitura, prin actiuni de 
decolmatare a albiilor minore a cursurilor 
de apa: 
 a)  Decolmatare piriu Plapcea Mica aval 
pod DN65la Jitaru. L=2,5km, V= 
20,0miimc 
 b)  Decolmatare piriu Plapcea la Jitaru 
aval pod DN65. L= 3,5km,V= 
32,0miimc. 
c)  Decolmatatre piriu Plapcea la 
Potcoava aval statie epurare. L=1,5km, 
V= 16,5miimc 
d)  Decolmatare piriu Bunget la 
Crimpoia. L=3,0km, V= 30,0miimc.  

 ABA Arges -
Vedea  

31.12.2016  Realizat 
Trim. I 

  
  
  
  
  
  
  
  

Decolmatare râu Vedița la Colonești, l = 1,4 km, V =23,0 mii 
mc 
Decolmatare pârâu Bunget la Crîmpoia L=1,2 km, V=11,5 mii 
mc 
Decolmatare pârâu Baidana, L= 3,365 km, V= 30,668 mii mc 
Decolmatare pârâu Negreni, L = 3,84 km, V = 25,384 mii mc 
Prin forțe proprii - PGA  
  
  
  
  
  
  
  
  

FONDURI EUROPENE 
Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea  
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu  
realizare 
obiectiv 

Observații 
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1 Creşterea gradului de 
absorbţie a fondurilor 

europene 

1.1. Demararea implementării proiectelor 
depuse în cadrul INTERREG VA R-BG 

Consiliul 
Judeţean Olt   

2016  Realizat Consiliul Județean Olt a depus 3 proiecte de cooperare 
transfrontalieră în data de 30.09.2014 pentru obținerea 
fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul Programului 
INTERREG VA România-Bulgaria. 
1.Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea(DJ653)-Valea 
Mare-Priseaca-Poboru-Spineni-DN67B, km 35+286-km 
41+436 Poboru -Spineni, județul Olt și a drumului II-53 
Polikraishte – Elena km 16+700-km34+400, Bulgaria. 
2..Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea(DJ653)-
Valea Mare-Priseaca-Poboru-Spineni-DN67B, km 13+380-km 
29+803 Priseaca - Poboru, județul Olt și a drumului II-53 
Polikraishte – Elena from km 0+000 to km6+700, Bulgaria. 
3.Investiții și măsuri comune pentru prevenirea, coordonarea și 
avertizarea în situații de urgență pentru Consiliul Județean Olt, 
municipalitatea Doina Mitropolia și Consiliul Local 
Drăgănești-Olt 

1.2.Demararea implementării proiectelor 
depuse în cadrul Programelor 
Operaţionale 2014-2020 

Autorităţile 
administraţiei 
publice locale 

2016  Nerealizat  Proiectele se află în proces de evaluare. 

1.3. Depunerea de proiecte în cadrul 
Programelor Operaţionale 2014-2020 

Autorităţile 
administraţiei 
publice locale 

2016  Realizat 
Trim. I 

Consiliul Județean Olt și 33 autorități ale administrației publice 
locale din județ au depus în vederea obținerii finanțării din 
fonduri europene un număr de 46 proiecte  în valoare de 
97.937.606,98 euro. 

1.4. Finalizarea implementării proiectelor 
depuse în cadrul Programelor 
Operaţionale 2007-2013 

Autorităţile 
administraţiei 
publice locale 

2016  Realizat 
Trim. I 

La finele semestrul II 2015 din totalul de 121 proiecte finanțate 
din fonduri europene, 97 proiecte în valoare de 34.814.905,43 
euro au fost finalizate și 24 proiecte în valoare de 
68.496.127,71 euro se află în diverse stadii de execuție . 

1.5 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 2016. Popularizarea 
Măsurilor PNDR: 

Camera Agricolă 
Judeţeană Olt 

C.A. locale din 
judeţ 

Sesiuni 
deschise 
pentru 

depuneri de 
proiecte in 
anul 2016 

 Realizat  
25 % 

  

 În baza unui grafic aprobat de conducerea CAJ Olt 
reprezentanți ai instituției s-au deplasat în județ alături de 
reprezentanții acesteia în teritoriu unde au desfășurat acțiuni de 
informare și popularizare a PNDR a tuturor acestor teme de 
interes pentru viața satului românesc. 
  

1.6. 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 2016 

 Realizat  
25 % 

   
  
  

 Dezbateri în toate C.A. Locale din comunele din județ și 
identificarea posibililor beneficiari. Prezentarea priorităților 
MADR și a PNDR 2014-2020 pe toată perioada trimestrului I. 
Prezentarea Ghidului solicitantului pe submăsura 6.1 Instalare 
tineri fermieri submăsura 6.3 Sprijin pentru ferme mici și 
submăsura 4.1   
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1.7 Consiliere şi asistenţă tehnică în 
monitorizarea proiectelor eligibile. 

C.A.J. Olt 
-Camerele 

Agricole Locale 
  
  

Pe durata 
implementării 
proiectului 
Trim.I , II,  
III si IV- 

2016 

  Realizat  
25 % 

  
  
  

 CAJ Olt întocmește cererea de plată pentru beneficiarii măsurii 
141,112 (pe durata implementării proiectului), rapoartele de 
progres pentru beneficiarii Măsurii 112, notificări ce privesc 
modificarea planului de afaceri conform Anexei 11, consiliere 
în ce privește tinerea contabilității și îndrumă fermierii 
permanent în derularea proiectului.  

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

CAJ  Olt 
CA locale –   din 

judet . 

Martie –
Decembrie 

2016. 

 Realizat 
 25 % 

  

Permenent au fost organizate întâlniri, mese rotunde, dezbateri 
în care au fost promovate noutățile tehnologice și performanța 
în agricultură . 
  

1.9. Informare în domeniul finanţărilor 
europene 
- Adrese de informare transmise către 
consiliile locale din judeţ 
- Informaţii publicate pe site-ul instituţiei 
cu privire la principalele programe 
operaţionale sectoriale, date de contact 
pentru principalele programe 
operaţionale sectoriale active în anul 
2016 
- Întocmirea de buletine informative 
- Campanie de e-mailing- transmiterea 
prin e-mail către autorităţile 
administraţiei publice locale a 
infirmaţiilor privind accesarea fondurilor 
structurale 

Instituţia 
Prefectului 
Judeţul Olt 
Consiliul 

Judeţean OLT 
  

  
  

2016  Realizat 
Trim. I 

Pe site-ul Instituției Prefectului Județului Olt sunt postate 
noutățile în domeniul fondurilor structurale. 
La solicitarea celor interesați se acordă consultanță. Se transmit 
informații pe teme europene prin poșta eelctronică autorităților 
administrației publice locale și rețelei de modernizatori. 
Au fost desfășurate 3 activități cu privire la diseminarea 
informațiilor în domeniul afacerilor europene. 
A fost elaborat Planul anual privind politicile de integrare 
europeană și intensificarea relațiilor externe nr. 
17749/29.01.2016 și Raportul privind stadiul de implementare 
la finele semestrului II 2015 nr. 17190/21.01.2016. 
Au fost întocmite și postate pe site-ul instituției 3 buletine 
informative. 
 
  

1.10. Întocmirea de rapoarte sinteză cu 
privire la stadiul absorbţiei fondurilor 
europene la nivelul judeţului 

Instituţia 
Prefectului 
Judeţul Olt 

Semestrial  Realizat A fost întocmit raportul sinteză   cu privire la stadiul absorbţiei 
fondurilor europene la nivelul judeţului pentru semestrul II 
2015 
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2 Implementarea 
proiectelor finanţate din 
Programul Operaţional 

Sectorial de Mediu – 
POS MEEDIU 

2.1.  Continuarea implementării 
proiectului Extinderea şi reabilitarea 
sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul 
Olt 

Consiliul 
Judeţean Olt 

Consiliile locale 
municipale şi 
orăşeneşti din 

judeţ   

2016  Realizat Stadii fizice pe fiecare contract de lucrări: 
Contractul de lucrări - Reabilitarea și extinderea Stației de 
Epurare Slatina și execuția unui foraj la Stația de Epurare 
Scornicești – 100 %  
Contractul de lucrări - Lucrări la sursele de apă, stațiile de 
tratare apă din Scornciești, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt și 
Potcoava – 100% 
Contractul de lucrări -Stații de Epurare Slatina în orașele 
Drăgănești-Olt, Piatra-Olt și Potcoava – 100 % 
Contractul de lucrări - Reabilitare și extindere Rețele de Apă și 
Canalizare în Municipiul Slatina – 98,10 % 
Contractul de lucrări - Reabilitare și extindere Rețele de Apă și 
Canal în Scornicești și Potcoava – 64,29 % 
(Contract reziliat.Relansare procedura pe rest de executat) 
Reluare execuție – 97,19 % 
Contractul de lucrări Reabilitare și Extindere Rețele de Apă și 
Canalizare în orașele Piatra-Olt și Drăgănești-Olt – 100 % 
Contractul de lucrări -Lucrări la sursele de apă Slatina – 100 % 
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2.2. Continuarea implementării 
proiectului Sistem de gestionare deşeuri 
la nivelul judeţului Olt 

Consiliul 
Judeţean Olt 

112 localităţi din 
judeţ 

2016  Realizat Contract de finanțare nr.132032/28.04.2011 încheiat între 
Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Olt și 
avizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Olt.Eco. 
Valoare (lei la data semnării): 130.544.001 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 finanțare (data semnare/data 
finalizare) 
Data semnării contractului de finanțare 28.04.2011 curs 
infoeuro 1 euro=4,1035 lei 
Data finalizării proiectului 31.06.2016 
Indicatorii fizici ai proiectului: 
Depozit conform (construcția primei celule) – 1 
Depozite urbane neconforme închise și reabilitate – 6 
Stații de sortare – 1 
Stații de transfer – 4 
Stadiu: Implementare 
Contracte încheiate 
Supervizarea contractelor de lucrări și furnizare – realizat 94% 
Verificarea proiectelor tehnice – realizat 100% 
Asistență tehnică pentru management și conștientizare publică 
– realizat 94 % 
Audit anual al proiectului realizat 73% 
Asistență acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor – 
realizat 94 % 
Furnizare bunuri UIP – realizat 100 % 
Furnizare echipamente pentru colectarea deșeurilor – realizat 
100 % 
Contracte de lucrări: 
CL1. Contractul de lucrări -Construirea Centrului de 
Management Integrat al Deșeurilor CMID) Bălteni – realizat 
100 % 
CL2. Contractul de lucrări Construcția stațiilor de transfer și a 
punctelor de colectare a deșeurilor realizat 100 % 
CL3 Contractul de lucrări – Închiderea depozitelor urbane 
existente   
Stadiu :realizat 97% 
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2.3. Continuarea implementării 
proiectului Conservarea biodiversităţii în 
judeţul Olt 

Consiliul 
Judeţean Olt   

2016  Realizat Contract de Finanțare 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 finanțare nerambursabilă 
din FEDR și 585.692 lei de la bugetul de stat, valoare, alta 
decât cea eligibilă este de 466.831 lei și reprezintă valoarea 
TVA aferentă valorii eligibile a Proiectului.  
Perioada contractului de finanțare (dată semnare/dată 
finalizare): de la 08.06.2012 până la 07.12.2014 
Stadiul implementării: 
CS1 – Achiziție servicii asistență tehnică pentru inventarierea și 
cartografierea speciilor și habitatelor – stadiu 100 % 
CF – Achiziție 1 soft Arc View – stadiu 100 % 
CL1 -Realizare gard viu în pădurea Studinița  100 % 
CF2- Achiziție materiale de constientizare – stadiu 100 % 
CS3- Servicii organizare excursii și seminarii – stadiu 100 % 
 CS4 Servicii realizare și întreținere website – stadiu 100 % 
CS5- Achiziție pentru publicitatea obligatorie servicii 
publicitate proiect (comunicate de presă) stadiu 90 % 
CF3 – Achiziție bunuri necesare funcționării UIP (laptop cu 
licențe, multifuncțională, ploter, aparat foto, GPS, UPS, hard-
diskuri ext, imprimantă), consumabile – stadiu 100 % 
CF4 Achiziție pentru desfășurarea Managementul de Proiect – 
mobilier birou UIP – stadiu 100 % 
CS 6 – Achiziție servicii audit extern – stadiu 66,67% 
CS 7-Achiziție telefonie fixă/fax, telefonie mobilă și trafic, 
internet pentru UIP2 – stadiu 100 % 


