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Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Olt a obiectivelor din 
Programul de Guvernare pentru anul 2017 – Stadiu de implementare trimestrul II 2017 

 FISCALITATE      

Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu Observaţii 

1 

Simplificarea fiscală şi 
sporirea competitivităţii 

fiscale a mediului de 
afaceri prin: reducerea 
generală a impozitării, 

lărgirea bazei de 
impozitare şi 

simplificarea sistemului 
de taxe 

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

Administraţi
a Judeţeană 
a Finanţelor 
Publice  Olt 
Activitatea 

de Colectare 

Permanent Realizat 
Trim. II 

• S-a simplificat procedura de depunere a declaraţiilor 
fiscale prin înregistrarea şi preluarea automata a informaţiilor din 
declaraţii prin procesare in procent de 100,00% a declaraţiilor 
primite de la contribuabili. 
• Extinderea utilizării modalităţii de depunere a 
declaraţiilor fiscale on-line atât la persoanele juridice cat şi la 
persoanele fizice pentru creşterea operativităţii procesului de 
administrare a obligaţiilor bugetare prin creşterea preluării de 
declaraţii transmise on-line, la un număr 37.365 declaraţii depuse 
în trim II 2017 din totalul de 64.080 declaratii prelucrate in 
trimestrul II 2017, reprezentand un procent de 58,31%. 

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 
Trim. II 

• Informarea contribuabililor cu privire la obligaţiile 
declarative înainte de termenele de declarare şi plata. 
• Analizarea permanenta de către fiecare unitate fiscala 
teritoriala a gradului de de depunere voluntară a declaraţiilor , 
acest indicator situându-se la trim. II  2017  la  97,26%. 
• Transmiterea cu operativitate de notificări 
contribuabililor care nu au depus in termen declaraţii şi deconturi 
sau care au comis erori in completarea declaraţiilor pentru un 
număr de 1.565 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 
Trim. II 

•  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 pentru trim. II 2017 la 81,19 %. 
Menţinerea unei legături permanente cu contribuabilii pentru 
impulsionarea încasării veniturilor bugetare prin conformare 
voluntară, în termene legale. 
• Îndrumarea contribuabililor persoane fizice şi juridice 
care au calitatea de angajator privind modul de completare şi 
depunere a formularului 112 – Declaraţie privind obligaţiile de 
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 
nominală a persoanelor asigurate. 
Mediatizarea în rândul contribuabililor – persoane fizice 
pobilităţii de plătii on-line obligaţiile fiscale, prin intermediul 
cardurilor bancare. 
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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 
Trim. II 

- Urmare activităţii desfăşurate în perioada 01.04 - 30.06.2017  
încasările nete la bugetul general consolidat s-au situat la nivelul 
sumei  181.640,05  mii lei, din care :  
- la bugetul de stat                                              71.077,68 mii lei 
- la bugetul asigurărilor sociale de stat               72.295,84 mii lei 
- la bugetul asigurărilor pentru şomaj                   2.769,53 mii lei 
- la bugetul asigurărilor sociale de sănătate        35.497,00 mii lei. 
 Comparativ cu perioada  anului precedent 2016, încasările 
realizate la  bugetul general consolidat in perioada 01.04 - 
30.06.2017  au cunoscut o creştere în valoare absolută de 
79.614,64 mii lei, respectiv cu 12,64 % mai mult.  
- 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 01.04 
- 30.06.2017 au constat în: 
- emiterea unui număr de  15383  titluri executorii pentru debite în 
sumă de 49279,00 mii lei  . 
Acţiunile iniţiate in perioada 01.04 - 30.06.2017 se 
individualizează in aplicarea unui număr de 43 sechestre  asupra 
bunurilor mobile pentru suma 2533,80 mii lei, 55 sechestre  
asupra bunurilor imobile pentru suma 27.098,07 mii lei, 1.695 
popriri pe venituri terţi în suma de  37.380,96 mii  lei şi  7.130 
popriri pe conturi bancare pentru  suma  de   64.562,60  mii  lei; 
Urmare acţiunilor iniţiate în in perioada 01.04 - 30.06.2017 au 
fost  recuperate creanţe bugetare în sumă de 19956,09  mii  lei din 
care: 
-       0,70mii lei  din valorificarea  unui bun  mobil sechestrat; 
-   126,51 mii lei  din valorificarea a 6 bunuri imobile sechestrate; 
- 9.983,65 mii lei din  13.721 popriri asupra disponibilitati conturi 
bancare; 
-      2.416,50 mii lei din   1.180  popriri pe venituri la terţi; 
-    7.428,73 mii.lei  încasari din 12.500 somaţii 
Prin modalităţile de executare silita s-au încasat debite in suma 
totala de 19956,09  mii  lei, fata de încasările realizate in aceeaşi 
perioada a anului precedent care au fost  in suma totala de 
19656,62mii  lei, deci cu o crestere de 1,52 % . 
Arieratele persoane juridice din SACF  rămase de recuperat  pe 
total buget general consolidat, existente in sold la data de 
30.06.2017 in suma  129.779,59 mii lei, defalcate pe bugete se 
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prezintă astfel : 
 - buget de stat                                          102.306,75  mii  lei 
 - buget asigurări sociale de stat                 18.840,89  mii  lei 
 - buget asigurări sociale pentru şomaj           823,85  mii  lei 
 - buget asigurări sociale de sănătate            7.808,10  mii  lei 
Menţionam că din totalul arieratelor de recuperat la data  de 
30.06.2017  în suma de 129.779,59 mii  lei, un procent de 
60,76%, respectiv suma de 78.850,97 mii lei, îl reprezintă arierate 
incerte in care sunt incluse: creanţe fiscale pentru care s-a solicitat 
deschiderea procedurii de insolvenţă, creanţe fiscale stabilite prin 
estimarea bazei de impunere de către organele inspecţiei fiscale, 
creanţe fiscale pentru care s-au formulat contestaţii şi creanţe 
fiscaleale contribuabililor declaraţi inactivi. 
 
Începând cu  luna ianuarie 2010, se analizează din Sistemul de 
Administrare a Creanţelor Fiscale clasificarea arieratelor  
bugetare  precum şi indicatorii de gestiune a arieratelor, 
instrumente care vor duce la creşterea gradului de analiza a 
activităţii desfăşurate, standardizarea acţiunilor întreprinse, 
urmărirea realizării previziunilor şi redirecţionarea măsurilor 
pentru realizarea scopului 

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 Permanent Realizat 
Trim. II 

Au fost efectuate 36 verificări pentru soluţionarea deconturilor 
negative de TVA cu opţiune de rambursare, în sumă de 3.748,49 
mii lei ( în trim.II 2017 nefiind soluţionat niciun decont de TVA 
cu sume mai mari de 500000 lei ), 65 verificări fiind efectuate în 
aceeaşi perioadă a anului precedent, suma solicitată la rambursare 
fiind mai mică cu 3.491,50 mii lei ( în trim.II 2016 fiind 
soluţionat un decont de TVA cu sume mai mari de 500000 lei, în 
cuantum de 1.048,35 mii lei ). 
      Cele 36 deconturi de TVA cu opţiune de rambursare în valoare 
de 3.748,49 mii lei au fost soluţionate astfel: 
      - TVA cu drept de rambursare             =   3.557,90 mii lei; 
      - TVA fără drept de rambursare           =      190,59 mii lei. 
    Suma TVA fără drept de rambursare a reprezentat 5,08 % din 
suma solicitată la rambursare în trim. II 2017, înregistrând o 
scădere cu 327,03 mii lei în raport cu trim. II 2016 când a 
reprezentat 7,14 %, respectiv 517,62 mii lei. 
      Din totalul de 43 deconturi de TVA cu opţiune de rambursare 
depuse de contribuabili, în valoare de 4.319,64 mii lei, niciun 
contribuabil nu a renunţat la rambursarea sumei solicitată prin 
decontul cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare. 
      În consecinţă, la data de 30.06.2017, au rămas nesoluţionate 7 
deconturi de TVA în sumă de 571,15  mii lei care vor fi 
soluţionate în perioada următoare. 
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      Din cele 7 deconturi de TVA rămase de soluţionat, niciun 
decont TVA nu are sume mai mari de 500 mii lei. 

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. 
- Efectuarea de verificări fiscale de către 
structurile de inspecţie fiscală din cadrul şi 
din subordinea AJFP Olt 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. 
- Efectuarea de inspecţii fiscale la 
contribuabilii aflaţi în aria de competenţă 
care realizează achiziţii şi livrări 
intracomunitare cu diverse bunuri pentru 
reducerea evaziunii fiscale în domeniul taxei 
pe valoarea adăugată. 

A.J.F.P.  Olt 
AIF 

Permanent Realizat 
Trim. II 

În trim. II /2017, potrivit obiectivelor cuprinse în programul de 
dezvoltare economică şi socială  a judeţului Olt specifice 
Activităţii de Inspecţie Fiscală, organele de inspecţie fiscală au 
desfăşurat acţiuni pentru reducerea fraudei fiscale din economia 
judeţului Olt realizând 103 inspecţii fiscale parţiale, la operatori 
persoane juridice, cu 17 inspecţii mai mult faţă de aceeaşi 
perioadă a anului precedent şi nicio inspecţie fiscală generală, 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent când nu a fost 
realizată nicio inspecţie fiscală generală. La operatori persoane 
fizice au fost efectuate 111 inspecţii fiscale generale cu 53 
inspecţii mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi 
29 inspecţii fiscale parţiale, cu 7 inspecţii mai mult faţă de aceeaşi 
perioadă a anului precedent .  
   Domeniile de activitate cu risc ridicat de evaziune fiscală prin 
prisma rezultatelor activităţii de inspecţie fiscală pentru trim. II al 
anului 2017 sunt următoarele: 
•    Intermedieri în comerţul cu produse diverse – 2.944,65 mii lei 
• Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi 
masticurilor – 1.587,93 mii lei 
•   Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 
– 1.062,34 mii lei 
•   Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun – 963,11 mii 
lei 
•    Colectarea deşeurilor nepericuloase – 707,83 mii lei 
 
Domeniile de activitate cu risc ridicat de evaziune fiscală prin 
prisma rezultatelor activităţii de inspecţie fiscală pentru trim. II al 
anului 2016 sunt următoarele: 
• Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru 
autovehicule – 39.124,15 mii lei 
•  Recuperarea materialelor reciclabile sortate – 2.662,52 mii lei 
•  Intermedieri în comerţul cu produse diverse – 1.813,48 mii lei 
•  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale – 
1.758,37 mii lei 
•  Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea – 
886,67 mii lei 
Urmare inspecţiilor efectuate s-au înaintat 20 plângeri penale 
pentru un prejudiciu în valoare de 7.891,28 mii lei , comparativ cu 
trim. II 2016 când s-au înaintat 13 plângeri penale pentru un 
prejudiciu în valoare de 8.342,77 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 
AIF 

Permanent Realizat 
Trim. II 

Organele de inspecţie fiscală au efectuat 75 controale 
inopinate/constatări la faţa locului pentru identificarea şi stoparea 
fenomenului de evaziune fiscală la contribuabili persoane fizice şi 
juridice care desfăşoară activităţi în domenii cu risc fiscal ridicat 
pentru administraţia fiscală, 3 reprezentând constatări la faţa 
locului, 72 reprezentând numărul controalelor inopinate. 
Urmare acţiunilor mai sus enumerate, organele de control din 
cadrul Inspecţiei Fiscale Olt au propus pentru un număr de 20 
operatori economici efectuarea unor inspecţii fiscale generale sau 
parţiale. 

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 
AIF 

Lunar Realizat 
Trim. II 

Organele de inspecţie fiscală au efectuat în perioada analizată 12 
inspecţii fiscale pe baza informaţiilor transmise de Direcţia 
Regională Antifraudă Fiscală Târgu-Jiu, cu 3 inspecţii mai mult 
faţă de trim. II / 2016. 
În cadrul acţiunilor de verificare s-au stabilit venituri 
suplimentare în valoare de 3.176,94 mii lei şi  s-au înaintat 7 
plângeri penale organelor în drept pentru continuarea cercetărilor. 

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 
Trim.II 

Gradul de realizare a programului de încasări  venituri  bugetare - 
valori brute  – 98,385% 
- Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare - 
valori nete-  98,33% 
- Gradul de incasare/ stingere a  arieratelor din executare persoane 
juridice 27,23% 
- Rata de colectare a   arieratelor la persoane juridice 42,95% 
- Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de 
executare silită în total venituri 8,33%. 
- Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale 
(valoric) a fost de 81,19%; 
- Gradul de depunere  voluntară a declaratiilor fiscale pe tipuri de 
impozite 97,26%; 
- Număr de inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili 
persoane juridice: au fost efectuate 2,17 controale pe inspector; 
- Număr de inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili 
persoane fizice au fost efectuate 9,33 controale pe inspector; 
- Sume atrase suplimentar(nete) pe un inspector, urmare 
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice s-au stabilit 
sume suplimentare de 254,89 mii. lei pe inspector; 
- Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector, urmare 
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice s-au stabilit 
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sume suplimentare de 91,24mii.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  
92,96%; 
 
- Gradul de procesare în termen al declaraţiilor fiscale realizat în 
procent 100,00,%; 

5 

Îmbunătăţirea gradului 
de colectare a veniturilor 

la bugetul de stat prin 
încurajarea conformării 
voluntare, modernizarea, 

profesionalizarea şi 
descentralizarea 

administraţiilor fiscale. 
Îmbunătăţirea activităţii 

ANAF în vederea 
continuării creşterii 

veniturilor la buget prin 
ameliorarea colectării 
taxelor şi impozitelor 

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 

Permanent Realizat 
Trim. II 

În domeniul comercializării produselor accizabile au fost 
verificaţi 63 agenţi economici. 
Au fost înregistrate 114 e-DAI- uri primite şi 6 e-DAI- uri 
expediate. 
 
 

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 
Comp- 

Autorizări, 
Supravegher
e şi Control 
al Mişcării 
Produselor 
Accizabile 

Permanent Realizat 
Trim. II 

Au fost verificaţi 12 agenţi economici, au  fost întocmite  4  
atestate pentru comercializare în sistem angro si en detail produse 
energetice, a fost revocat 1 atestat pentru comercializare  en detail 
, au fost efectuate 2 controale postautorizare şi 1 prelevare de 
probe şi au fost înregistrate 2 notificări gaze.  
 
 

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 

Comp. 
Supravegher
e şi Control 

Vamal 

Permanent Realizat 
Trim. II 

Au fost reverificate  185 declaratii vamale. Au fost derulate, în 
trimestrul II 2017, 3453  operatiuni vamale.  
 
În trimestrul II 2017 s-au efectuat 1181 controale la coletele 
poştale  sositedin   S.U.A.,  China , Elveţia, Israel , Canada , 
Japonia , Rusia, Thailanda , Hong-Kong, Singapore şi 43 
controale  la coletele poştale expediatede persoanele fizice. 
 Încasările pe trimestrul II 2017 s- au ridicat la suma totală 
40.544.152 lei .   

 POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
  

Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea 
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu 
realizare 
obiectiv 

Observaţii 

1 

Incluziunea socială şi 
reducerea sărăciei 

Sprijin pentru familii şi 
copii  

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 

Agenţia 
Judeţeană 

pentru Plăti 
şi Inspecţie 
Socială Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

Număr  mediu beneficiari încălzire cu lemne –15 
Sume plătite în trimestrul II- 1.146  lei 
Număr  mediu beneficiari încălzire cu gaze naturale si energie 
electrica –958.828 
Sume plătite în trimestrul II- 507.631  lei 
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completarea OUG nr.70/2011. 

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

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

Număr  mediu beneficiari alocaţii de susţinere- 7.665 
Sume plătite în trimestrul II - 3.323.355 lei 

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

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

Număr  mediu beneficiari ajutoare sociale  - 8.206 
Sume plătite în trimestrul  II- 6.251.142  lei 

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 

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

Număr  mediu beneficiari  indemnizaţie 2.107 
Sume plătite în trimestrul II- 9.235.089  lei  
Număr  mediu beneficiari  stimulent  1.000 
Sume plătite în trimestrul II- 2.113.737  lei 

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

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

Număr  mediu beneficiari   288 
Sume plătite în trimestrul  II- 420.222  lei   

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

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

Număr  mediu beneficiari   167 
Sume plătite în trimestrul  II - 283.469  lei   

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

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost centralizate rapoartele statistice aferente lunilor martie, 
aprilie si mai. 

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. 

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

Număr  mediu beneficiari  70.911 
Sume plătite în  trimestrul II - 21.095.850  lei 

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

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

Număr  mediu beneficiari  851 
Sume plătite în  trimestrul II- 1.690.913  lei 

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

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. I 

Au fost propuse spre aprobare un numar de 8 ajutoare de urgenta . 

2 

Asigurarea asistenţei şi 
protecţiei lucrătorilor 

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 

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

In trimestrul II au fost eliberate un număr de 207  formulare 
europene in vederea solicitării alocaţiei de stat in state din 
Uniunea Europeană după cum urmează: 
- E 411 partea B – 48 
- E 411 partea A –54 
- E 401 partea A  – 19 
- F 002 - 2 
- F 027-2 
- E 402 A- 3 
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stabileşte modul de aplicare a 
Regulamentului 1408/71.Acordarea de 
ajutoare pentru persoanele care beneficiază 
de statutul de refugiat conform Legii 
122/2006. 

- F 023 -  1 
Au fost suspendate din plata un număr de 27 alocaţii de stat. 
Au fost deschise drepturi pentru  65  beneficiari. 
Au fost eliberate un numar de    65 adeverinte referitoare la 
comunicare informatii privind alocatia de stat. 

3 

Întărirea capacităţii de 
control şi monitorizare a 

Inspecţiei sociale. 
Servicii sociale de 

calitate 

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 incalzirea 
locuintei, alocatia de plasament 

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

- S-a desfasurat „Campania privind controlul VMG, ASF, ASC, AI 
si PNS” in perioada 20 februarie-18 aprilie:  
A fost incheiat un proces verbal, nefiind dispuse masuri, 
suspiciunile identificate fiind infirmate. Au fost transmise ANPIS 
machetele aferente campanie. 
 - Campania „Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea 
profilului de risc) al beneficiarilor incadrati intr-un grad de 
handicap (BGH)”: 
Au fost verificate administrativ cele 40 de dosare transmise in 
esantion, precum si vizita la domiciliul acestor persoane cu 
dizabilitati. 
Au fost solicitate informatii Serviciului Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Olt. 

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

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost intreprinse  7 controale inopinate desfasurate in urma 
sesizarilor, fiind incheiate 7 
 procese verbale de control si au fost formulate 6  masuri. 

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). 

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

- Au fost verificate 27 servicii sociale, pentru care au fost 
formulate 25 propuneri de acordare a  licentei de functionare si 2 
propuneri de mentinere a licentei de functionare provizorii. 
- Campania „Controlul privind respectarea standardelor minime 
de calitate de catre furnizorii privati de servicii sociale in centrele 
rezidentiale destinate persoanelor varstnice”: 
Au fost solicitate primariilor informatii referitoare la existenta 
serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice de pe raza 
unitatii administrativ teritoriale..  
Au fost consultate alte surse internet, Oficiul National al 
Registrului Comertului si Site-ul Ministerul Finantelor Publice, in 
vederea identificarii elementelor care indica desfasurarea unui 
serviciu social cu cazare pentru persoane varstnice.  
S-au contactat telefonic 4 entitati in vederea obtinerii unei 
declaratii cu privire la existenta/inexistenta serviciilor sociale cu 
cazare destinate persoanelor varstnice. 
S-a completat anexa nr.4 si anexa nr.5 (col.A-L) cu informatiile 
corespunzatoare si au fost transmise electronic conform cadrului 
metodologic de desfasurare al campaniei. 
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3.4 Verificarea accesului persoanelor cu 
dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi 
comunicaţional 

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

S-a desfasurat   Campania “Verificarea accesului persoanelor cu 
dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional la 
unitati de invatamant primar, gimnazial si liceal” . Au fost 
desfasurate activitati de monitorizare la un numar de 19 unitati de 
invatamant verificate in campania din anul 2016, fiind dispuse 15 
masuri de remediere a situatiei constatate, precum si 6 
avertismente scrise. 

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

AJPIS 2017 Realizat 
Trim. II 

In data de 28 iunie 2017 s-a desfasurat sesiunea de informare si 
consiliere organizata de  catre Agentia Judeteana de Plati si 
Inspectie Sociala Olt si Administratia Judeteana a Finantelor Olt 
privind obligativitatea implementarii si utilizarii aplicatiei 
PatrimVen la nivelul UAT-urilor. La aceasta sesiune au fost 
invitati sa participe primarul, asistentul social/persoana cu 
atributii privind beneficiile sociale si functionarul care are drept 
de semnatura electronica, din cadrul celor 112 primarii din judetul 
Olt.  
La instruire au participat 191 de personae, din care 126 au 
completat fise de apreciere, constatandu-se ca sesiunea a fost 
foarte utila in cazul a 94 de participanti si utila pentru 31 de 
participanti. 

4 

Egalitatea de şanse şi 
tratament între femei şi 

bărbaţi 
Respect şi demnitate 

pentru femei 

4.1 Organizarea de activităţi (mese rotunde, 
seminarii) în vederea diseminării informaţiei 
cu teme referitoare la egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi, discriminarea la locul 
de muncă 

AJPIS 
Comisia 

Judeţeană 
pentru 

Egalitate de 
Şanse între 
Femei şi 
Bărbaţi 

2017 Realizat 
Trim. I 

- In data de 27.02.2017 a avut loc intalnirea membrilor Comisiei 
Judetene privind Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, care a 
avut pe ordinea de zi dezbaterea cu tema ”Femeile si barbatii-
Parteneriat de munca si viata-Cap. 6 Veniturile - studiu elaborat 
de Institutul National de Statistica (INS) in anul 2016” 

4.2  Asigurarea evidenţei privind victimele 
violenţei în familie şi acordarea serviciilor 
de  specialitate în cadrul CPRU victime ale 
violenţei în familie  

 

Direcţia 
Generală de 

Asistenţă 
Socială şi 
protecţia 
Copilului 

Olt 
Instituţii 
partenere 

Permanent 
monitorizare 

Realizat 
Trim. II 

CPRU victime ale violenței în familie este un serviciu înființat 
prin implementarea proiectului „Centrul de primire în regim de 
urgenţă pentru victimele violenţei în familie din judeţul Olt”, 
finanțat prin Programul RO20 „Violenţa domestică şi violenţa 
bazată pe deosebirea de sex”, care a fost finalizat la data de 
30.04.2017, fiind îndepliniți toți indicatorii proiectului.   
În data de 20.04.2017 a fost realizată conferința de presă la 
închiderea proiectului, iar în data de 28.04.2017 a fost organizat 
seminarul pentru diseminarea rezultatelor proiectului, la care au 
participat 112 persoane de la instituții cu atribuții în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței în familie, inclusiv de la 60 de 
primării. 
 
În perioada raportată a beneficiat de consiliere și informare 
privind accesarea serviciilor 1 persoană.  
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5 

Atingerea ţintei de 70% 
rata de ocupare pentru 
grupa de vârstă 20-64 

ani prin: 
- Promovarea unor 
politici publice coerente 
şi realiste, 
care să determine o piaţă 
a muncii performantă, 
dinamică şi flexibilă, 
ceea ce va asigura 
accesul majorităţii 
cetăţenilor la locuri de 
muncă de calitate, în 
funcţie de competenţele 
şi abilităţile lor, la 
venituri decente; 
- Abordarea 
multisectoriala 
combinand măsurile 
pentru modernizarii 
pieţei muncii cu cele din 
domeniul educaţiei, 
susţinând măsuri de 
incluziune socială, 
asigurand o  
îmbunătăţire 
semnificativă a nivelului 
de trai pentru toţi 
cetăţenii, inclusiv pentru 
acele persoane care sunt 
într-o poziţie 
vulnerabilă. 

 

5.1 
- Introducerea unui program naţional de 
încurajare a ocupării tinerilor cu varsta între 
16-24 ani din categoria NEETs prin POCU; 
- Dobandirea de competenţe cerute pe piaţa 
muncii, prin cuprinderea în programe de 
formare profesionala a persoanelor apte de 
muncă şomere, pentru creşterea gradului de 
ocupare a acestora; 
- Organizarea de cursuri de formare 
profesională şi de programe de ucenicie în 
sistemul de formare profesională continuă 
precum şi a celor de ucenicie; 
- Asigurarea de subvenţii pentru angajatorii 
şi angajati; 
- Imbunătăţirea capacităţii administrativ-
instituţionale şi alocarea din FSE a 
resurselor necesare întăririi capacităţii 
instituţionale a SPO pentru furnizarea de 
servicii eficiente şi eficace şi pentru 
creşterea gradului de ocupare;  
- Consolidarea capacităţii AJOFM pentru 
accesarea şi utilizarea eficientă a fondurilor 
europene, în scopul acordarii de măsuri 
active de calitate persoanelor aflate în 
cautarea unui loc de muncă;  
- 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; 
- Dezvoltarea de noi instrumente de lucru cu 
beneficiarii AJOFM (platforme de mediere 
şi formare profesionala, teleworking, 
internet, funcţionar electronic, call center, şi 
alte dispozitive interactive);  
- 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; 

Agenţia 
Judeţeană 

pentru 
Ocuparea 
Forţei de 

Muncă Olt 

2017 În derulare  In trimestrul I au beneficiat de masuri active 1.521 tineri 
NEETs, din care 495 au fost incadrati; 
  In perioada raportata au fost cuprinse la cursuri de 
formare profesionala 137 persoane; 
 Nu au fost solicitari in vederea incheierii contractelor de 
ucenicie; 
 Nu au fost solicitari; 
 Pana la aceasta data nu au fost lansate programe. Se 
urmareste lansarea ghidurilor pentru cererile de propuneri de 
proiecte; 
 Compartimentul de specialitate din cadrul agentiei 
urmareste permanent calendarul lansarilor; 
 In derulare se afla parteneriate cu: D.G.A.S.P.C. Olt, 
Asociatia Tinerilor Slatineni si in curs de semnare, Parteneriate cu 
primarii din judet, in scopul furnizarii, in mod gratuit si reciproc, 
in conditiile legii, a datelor si informatiilor solicitate in vederera 
cresterii sanselor de ocupare in munca a persoanelor din grupuri 
vulnerabile, din mediul rural,etc; 
 Sunt active platformele de mediere electronica a muncii 
si cea de e-learning pentru formare profesionala accesate de un 
numar de 180 persoane; 
 In trimestrui II au beneficiat de servicii de informare si 
consiliere profesionala  2.439 persoane; 
 Au fost mediate 2.867 persoane; 
 Nu au existat solicitari in  consultanta pentru inceperea 
unei afaceri; 
 Prin programul special pentru persoanele de etnie roma, 
au fost incadrate 9 persoane; 
 In cadrul compartientului de informare si consiliere 
pentru tinerii intre 16-25 ani, au fost consiliate 752 persoane; 
 In trimestrul II au fost consiliate 897 persoane 
beneficiare de VMG. 
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- Consiliere profesionala; 
- Mediere a muncii; 
- Organizarea de cursuri de formare 
profesională prin centrul de formare propriu, 
CRFPA-uri şi alţi furnizori autorizaţi; 
- Consultanta pentru inceperea unei afaceri; 
- Program special de ocupare pentru 
comunităţi cu numar mare de etnici romi; 
- Asigurarea implementării schemei Garanţia 
pentru Tineri;  
- 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;  
- Creşterea implicării sectorului privat în 
programe de ucenicie, învățământ 
profesional şi tehnic şi stagii profesionale 
pentru absolvenţii de învăţământ superior; 
- 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. 

6 

Servicii sociale de 
calitate. 

 

6.1 Furnizarea de servicii specializate pentru 
persoane cu handicap în  centrele 
rezidenţiale şi centrele de recuperare  din 
cadrul DGASPC Olt 

DGASPC 
Olt 

Permanent Realizat 
Trim. II 

Beneficiari: În perioada raportată 429 persoane cu dizabilități au 
beneficiat de servicii de tip rezidențial în centrele de îngrijire și 
asistență (CIA), în centrele de recuperare și reabilitare (CRR) și-n 
centrul de terapie ocupațională (CITO), iar 51 de persoane cu 
dizabilități au beneficiat de serviciile centrelor de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu (CSRNA).     
Standarde: Standardele minime de calitate în serviciile pentru 
persoane cu dizabilități sunt realizate în proporție de peste 90%. 
Toate serviciile sociale pentru pentru persoane cu dizabilități au 
inițiat procedura de obţinere a unei noi licenţe de funcţionare, în 
acord cu ultimele prevederi legale, până în prezent obținând 
licența de funcționare CIA Șopârlița, CRR Caracal, CRR Cezieni. 
Conform ultimei evaluări a gradului de satisfacție a beneficiarilor, 
peste 85% dintre persoanele consultate sunt mulțumite de 
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serviciile oferite. 

6.2.Furnizarea de servicii specializate pentru 
persoane vârstnice în centrele rezidenţiale şi 
în serviciile alternative din cadrul DGASPC. 

DGASPC 
Olt 

Permanent Realizat 
Trim. II 

Beneficiari: În perioada raportată 83 persoane vârstnice au 
beneficiat de servicii de tip rezidențial în centrele pentru persoane 
vârstnice, iar 96 persoane vârstnice au beneficiat de serviciile 
Centrului de zi de consiliere și informare pentru alte persoane 
aflate în situație de nevoie – din Slatina.  
Standarde: Standardele minime de calitate în serviciile pentru 
persoane vârstnice sunt realizate în proporție de peste 75%. Toate 
serviciile sociale pentru pentru persoane vârstnice au inițiat 
procedura de obţinere a unei noi licenţe de funcţionare, în acord 
cu ultimele prevederi legale, până în prezent obținând licența de 
funcționare Centrul de zi de consiliere și informare pentru alte 
persoane aflate în situație de nevoie. 
Conform ultimei evaluări a gradului de satisfacție a beneficiarilor, 
peste 90% dintre persoanele consultate sunt mulțumite de 
serviciile oferite. 

6.3  Furnizarea de servicii de calitate pentru 
copil şi familie la nivelul  DGASPC Olt şi 
furnizori privaţi (servicii de tip rezidenţial, 
servicii de tip familial, servicii de prevenire). 

DGASPC 
Olt 

Permanent Realizat 
Trim. II 

Beneficiari: În cursul trim. II 2017 au fost acordate servicii de tip 
rezidențial pentru 279  beneficiari, respectiv: 
- 264 copii și tineri în case de tip familial și CPRU copil 
abuzat, 
- 15 persoane în centre maternale (5 mame cu 10 copii). 
Servicii de tip familial au fost acordate pentru 877 beneficiari: 
- 397 copii și tineri în plasament rude și alte persoane, 
- 463 copii și tineri în plasament AMP, 
- 17 copii cu tutelă. 
Servicii de prevenire au fost acordate pentru 266 beneficiari: 
- Centre de zi: 66 copii; 
- Centre de consiliere: 100 beneficiari (74 copii și 26 
părinți); 
- Centre de recuperare: 100 copii cu dizabilități. 
Se constată astfel că ponderea cea mai mare o au serviciile de tip 
familial – 61 %, urmate de serviciile de tip rezidențial – 20 % și 
serviciile de prevenire – 19%.  
Alte servicii și măsuri pentru copil și familie realizate la nivelul 
DGASPC: 
- Măsura de supraveghere specializată pentru 29 de copii 
care au săvârșit fapte penale, dar nu răspund penal; 
- Adopții: la data de 30.06.2017 sunt monitorizate 63 
adopții finalizate și sunt în derulare alte 24 adopții în diferite faze 
ale procedurii: 8 – deschiderea procedurii de adopție; 11 – 
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încredințare adopție; 5 – încuviințare adopție.  De asemenea, au 
fost eliberate 14 atestate pentru familii apte să adopte. 
- Evaluare inițială: în cursul trim. II 2017 a intrat în 
evidența serviciului prevenire inițială un număr de 37 de copii (3 
copii a căror securitate era periclitată în familie; 4 copii – situație 
de abuz; 4 copii – familie săracă; 5 copii – lipsă supraveghere; 18 
copii – au săvârșit fapte penale; 2 copii orfani; 1 copil – caz de 
repatriere). Din cei 37 de copii, pentru 13 copii a fost instituită 
măsura de plasament în regim de urgență.  
În afara cazurilor celor 37 de copii, în cursul trim. II au mai fost 
soluționate, prin instituirea măsurii de plasament în regim de 
urgență, 2 cazuri sesizate în trim. I, respectiv 2 copii a căror 
securitate era periclitată în familie.    
 
Pentru instituirea/ reevaluarea/ monitorizarea/ 
încetarea măsurilor de plasament în servicii de tip rezidențial au 
fost întocmite: 71 fișe de evaluare a nevoilor copilului, 14 
rapoarte de evaluare detaliată, 96 planuri individualizate de 
protecție, 122 rapoarte de reevaluare, 43 rapoarte de monitorizare 
și 16 rapoarte de vizită.   
Pentru instituirea/reevaluarea/monitorizarea/ 
încetarea măsurilor de plasament la rude/alte persoane și inclusiv 
pentru instituirea tutelei au fost întocmite: 13 rapoarte de evaluare 
detaliată, 142 planuri individualizate de protecție, 146 rapoarte de 
reevaluare, 385 rapoarte de monitorizare copil, 9 rapoarte de 
evaluare familii.  
Pentru instituirea/reevaluarea/monitorizarea/ 
încetarea măsurilor de plasament la asistenți maternali 
profesioniști au fost întocmite: 158 fișe de evaluare a nevoilor 
copilului, 111 rapoarte de evaluare detaliată, 161 planuri 
individualizate de protecție, 137 planuri de intervenție specifică 
revizuite, 144 rapoarte de reevaluare, 406 rapoarte de 
monitorizare copil, 3 rapoarte de evaluare AMP, 230 rapoarte de 
vizită (copil și AMP), 16 rapoarte de reînnoire atestat.  
 
Standarde: Toate serviciile sociale pentru copii subordonate 
DGASPC Olt au inițiat procedura de obţinere a unei noi licenţe 
de funcţionare, în acord cu ultimele prevederi legale.  
Până în prezent au obţinut licenţă de funcţionare Centrul de zi din 
cadrul CS Slatina; Centrul de zi pentru consiliere și sprijin din 
cadrul CS Slatina; Centrul de zi din cadrul CS Sf. Elena Corabia;  
Centrul de consiliere şi sprijin din cadrul CS Sf. Elena Corabia; 
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CPRU pentru copii; 2 locații CTF Luminița, 2 locații CTF 
Mugurel, 2 locații CTF Sf. Nicolae. 
 
Standardele minime sunt asigurate în proporție de peste 90% și 
peste 85% dintre beneficiari sunt mulțumiți de serviciile oferite. 

6.4. Formarea personalului din cadrul 
serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi, 
din cadrul serviciilor pentru persoane 
vârstnice şi din cadrul serviciilor pentru 
copii ale DGASPC OLT 

DGASPC 
Olt 

Anual În curs de 
realizare 

În perioada raportată 20 de angajați din cadrul Complexului 
servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane 
aflate în situaţii de nevoie Slatina au beneficiat de formare 
inițială. 

6.5. Identificarea/ accesarea de surse de 
finanţare pentru reabilitarea/modernizarea şi 
/sau  înfiinţarea de servicii sociale conform 
Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale pe anul 2017. 

DGASPC 
Olt 

2017-2018 Realizat 
Trim. II 

Au fost monitorizate site-urile programelor de finanțare. Nu au 
fost identificate linii/ apeluri lansate în cadrul cărora DGASPC să 
îndeplinească cerințele de eligibilitate. 
În cadrul selecției de proiecte organizate de firma DEICHMANN 
a fost elaborată o nouă propunere de proiect social, în care este 
prevăzută reabilitarea și dotarea CS AMICII Slatina (propunere 
preselectată, în curs de analiză la nivelul conducerii firmei). 

6.6 Asigurarea suportului logistic, 
administrativ, financiar şi control pentru 
realizarea corespunzătoare a activităţilor 
specifice de asistenţă şi protecţie social de la 
nivelul DGASPC Olt 

DGASPC 
Olt 

Permanent Realizat 
Trim. II 

În cursul trim. II 2017 au fost realizate corespunzător toate 
activitățile pentru asigurarea suportului logistic, administrativ, 
financiar și control, respectiv:  
- Gestionare baze de date și întocmire raportări conform 
termenelor (177 operațiuni în baza de date „Fișa Copilului”,  
5187 operațiuni în baza de date  CMTIS, 72 operațiuni în baza de 
date „Fișa adultului”) 
- Actualizare site instituție (mediatizare 5 evenimente, 
publicare anunț concurs) 
- Întocmire Planuri de acțiune, rapoarte de activitate, 
evaluări (Raport de activitate al DGASPC Olt pentru trim I 2017, 
Raport trimestrial de evaluare a progreselor și indicatorilor de 
performanță) 
- Gestionare resurse umane: elaborarea dispozițiilor 
specifice – 204 (încadrări, stabilire salarii, modificări, suspendări, 
încetări etc.); întocmire și transmitere în termen dări de seamă și 
alte raportări statistice; Operare Revisal la zi 
- Asigurare suport juridic:  
*În domeniul adopției: reprezentarea DGASPC în instanță 
(totalizând 66 participări ședințe) pentru instituirea adopției a 
constat în: 31 acțiuni de deschidere a procedurii de adopție; 21 
acțiuni de încredințare a adopției; 17 acțiuni de încuviințare a 
adopției; 1 acțiune de încuviințare a adopției în familie; asistență 
juridică constând în consiliere, informare și reprezentare în 
instanță pentru instituirea adopției (36 de copii/ familii/ 
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reprezentanți ai copiilor). Alte activități au constat în elaborare a 
15 dispoziții de eliberare/neeliberare/retragere atestate 
persoane/apte să adopte, în întocmirea a 9 rapoarte de consiliere 
și informare juridică a familiilor biologice, a 4 rapoarte de 
consiliere a copiilor cu vârsta mai mare de 10 ani și în 
transmiterea a 21 adrese de înștiințare pentru 
părinți/primării/SPCLEP. 
*În domeniul măsurilor de protecție pentru copii: reprezentarea 
DGASPC Olt în instanță (totalizând 57 participări ședințe) pentru 
instituirea măsuri de plasament a constat în: 9 acțiuni pentru 
menținerea măsurii de plasament; 20 acțiuni pentru înlocuirea 
măsurii de plasament; 27 acțiuni pentru încetarea măsurii de 
plasament; 23 acțiuni pentru instituirea plasamentului în regim de 
urgență; 2 acțiuni de încetare tutelă; 4 acțiuni pentru reintegrare 
în familie; 6 acțiuni pentru instituirea măsurii de plasament în 
familie. Au mai fost elaborate 28 dispoziții instituire plasament în 
regim de urgență, 2 dispoziții de protecție în centru maternal, 8 
dispoziții de protecție în centru de zi, 4 dispoziții de încetare 
protecție în centru de zi și 46 dispoziții de acordare/încetare 
servicii de consiliere copil/părinte în cadrul centrelor de 
consiliere. 
*În domeniul protecției persoanelor adulte și altele:  
compartimentul juridic  a reprezentat DGASPC în instanță pentru: 
4 dosare recuperare debit, 2 cereri valoare redusă, 2 cereri 
executare, 2 cereri consiliere psihologică, 1 plângere soluție 
netrimetere în judecată. De asemenea, au fost realizate 35 
dispoziții (sancțiuni disciplinare, constituire comisii, acordare 
dispoziții diverse atribuții și responsabilități), 14 adrese către 
judecătorii, 4 dispoziții împuternicire cercetare disciplinară și 8 
dispoziții alte activități. 
- Realizarea misiunilor de audit conform Planificării 
anuale (o misiune de regularitate la CRCD Caracal) 
- Organizare ședințe CPC (13 ședințe CPC, având pe 
ordinea de zi 459 dosare; au fost emise 459 hotărâri), ședințe 
CEPAH (15 ședințe CEPAH, având pe ordinea de zi 3498 dosare 
de încadrare în grad de handicap și 14 dosare cu solicitare de 
instituționalizare, ședinte Colegiul director (1 ședință a 
Colegiului Director). 
- Realizarea corespunzătoare a operațiunilor cu caracter 
financiar contabil și Gestionarea eficientă a resurselor financiare: 
pentru trim. II DGASPC Olt nu a avut depășiri la nici un articol 
sau alineat pentru plățile efectuate. Prin hotărârea CJ Olt nr. 
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31/23.03.2017 a fost aprobat bugetul propriu al DGASPC OLT. 
- Realizarea operațiunilor necesare pentru asigurarea achizițiilor 
publice conform necesarului și planificării anuale : achiziția de 
produse s-a făcut ONLINE - prin licitație deschisă (10 contracte 
cu o valoare totală de 595.914,00 lei fără TVA) și prin atribuire 
directă (valoare – 409.529,17 lei fără TVA) precum și OFFLINE 
prin atribuire directă (valoare – 58.481,83 lei fără TVA).  
Achiziția de servicii s-a făcut ONLINE prin atribuire directă 
(valoare – 49.431,78 lei fără TVA) și OFFLINE prin atribuire 
directă (valoare – 30.742,20 lei fără TVA).  
- Asigurarea administrării și gestionării eficiente a 
patrimoniului                  (întocmirea documentației privind 
efectuarea de reparații la centre conform aprobării bugetare; 
lucrări de refaceri zugrăveli interioare pentru obținerea acreditării, 
înlocuiri de mobilier și pardoseli etc.; reparații curente la 
instalațiile termice, electrice, sanitare; operațiuni pentru 
asigurarea funcționalității instalațiilor, respectiv obținerea 
autorizației ISCIR lift CIA Șopârlița, obținerea taloanelor de 4 ani 
pentru autorizații fochiști; operațiuni privind terenurile și 
clădirile administrate, respectiv obținere certificat energetic 
pentru CPRU victimele violenței în familie;  supraveghere 
execuție lucrări, respectiv derulare contract privind instalarea 
centralei termice la CTF Sf. Elena Corabia, CS Sf. Elena Corabia 
și CSPA Corabia, iar în ceea ce privește gestionarea parcului auto 
au realizate acțiuni precum: încheiere polițe RCA și CASCO, 
reparații autoturisme. 
- Asigurarea operațiunilor specifice securității și sănătății 
în muncă,  apărării împotriva incendiilor și protecție mediului 
(instruirea personalului nou angajat, a voluntarilor, a personalului 
din aparatul propriu și a personalului din serviciile subordonate; 
remedierea deficiențelor constatate în urma controalelor efectuate 
de ITM Olt și DSP Olt;  transmiterea către ITM Olt a procesului 
verbal în urma ședinței trimestriale a CSSM; depunerea 
documentației necesare pentru emiterea unor noi autorizații 
sanitare pentru CRR Cezieni, CPV Fălcoiu, și CIA Șopârlița; 
obținerea unui noi buletin de măsurători a nivelului de radiații; 
coordonarea prelevărilor de probe de apă potabilă la puțurile 
DGASPC Olt; instruirile la angajare pentru personalul nou 
angajat la CIA Spineni, CITO Drăgănești, CRR Cezieni precum 
și pentru voluntari la CTF Luminița și CTF Mugurel; s-au 
efectuat controale pe linie de apărare împotriva incendiilor la CIA 
Șopârlița, CRR Caracal, CTF Sf. Elena Corabia și CSPA Corabia; 
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s-au întocmit referate pentru realizarea documentației în vederea 
obținerii autorizației de securitate la incendiu și s-a coordonat 
întreaga activitate de apărare împotriva incendiilor; Întocmirea și 
transmiterea fișelor de măsurători hidro-metrice către Apele 
Române; Centralizarea raportărilor din teritoriu privind situația 
deșeurilor periculoase; Punerea în aplicare a dispozițiilor legii cu 
privire la organizarea sistemului operativ de monitorizare a stării 
mediului ). 

6.7. Organizarea de întâlniri periodice de 
informare şi instruire cu reprezentanţii 
autorităţilor publice locale 

DGASPC 
Olt 

Anual Realizat 
Trim. II 

În data de 22.05.2017, la sediul CJ OLT, a fost organizată o 
ședință de lucru, la care au participat 86 primării (104 
reprezentanți), în cadrul întâlnirii fiind prezentate informații 
despre colaborarea inter-instituțională, despre prevenirea și 
gestionarea unor situații de risc, despre instrumentele de lucru 
care trebuie utilizate în domeniul asistenței sociale (beneficiari 
copii și adulți), precum și despre necesitatea întocmirii unor 
strategii locale de dezvoltare a serviciilor sociale și transmiterea 
raportărilor solicitate de DGASPC Olt (de exemplu, fișe de 
monitorizare).     

6.8. 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.). Acţiuni de informare şi 
monitorizare a demersurilor APL pentru 
înfiinţarea de servicii de sprijin. Dezvoltarea 
sistemului de monitorizare şi coordonare a 
serviciilor sociale de la nivel local. 

DGASPC 
Olt 

Anual Realizat 
Trim. II 

Evaluare nevoi locale: A fost finalizată prelucrarea datelor din 
fișele de evaluare a nevoilor locale pentru anul 2016, transmise 
pentru 78 de localități și au fost comunicate concluziile și 
recomandările. 

7 Investiţia in copii – 
investiţia în viitor 

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

DGASPC 
Olt 

Trimestrial Realizat 
Trim. II 

În cursul trim. II 2017, programul Școala părinților a fost 
organizat în CZRCD Slatina (1 sesiune), în CZRCD Caracal (1 
sesiune), în CS Slatina (3 sesiuni), în CS Sf. Elena Corabia (6 
sesiuni – 3 sesiuni in centrul maternal și 3 sesiuni in Centrul de 
zi) și în CS Amicii (3 sesiuni). 

7.2. 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 

DGASPC 
Olt 

Instituţii 
partenere 

(IPJ) 

Trimestrial  
Semestrial 

Realizat 
Trim. II 

În cursul trim. II 2017 au fost organizate acțiuni pentru prevenirea 
și combaterea comportamentelor deviante în cadrul următoarelor 
servicii: CS Slatina (2 acțiuni); CS Amicii (1 acțiune); CPRU 
copii (2 programe derulate pe parcursul întregului trimestru); CS 
Sf. Elena Corabia (3 acțiuni); CTF Mugurel (1 acțiune); CTF SF. 
Andrei Slatina (1 acțiune); CTF Sf. Nicolae (3 acțiuni); CTF Sf. 
Elena (2 acțiuni), CTF Sf. Maria Balș (3 acțiuni), CTF Sf. Mihail 
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lucru) şi în serviciile de zi. Caracal (7 acțiuni). 

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

DGASPC 
Olt 

IPJ Olt 

Permanent Realizat 
Trim. II 

În cursul trim.II 2017 au fost monitorizați 29 de copii cu măsură 
de supraveghere specializată. 

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

DGASPC 
Olt 

Semestrial Realizat 
Trim.I şi II 

Trim. I - În presa locală au fost publicate în această perioadă un 
număr de 38 articole care fac referire la serviciile DGASPC Olt în 
domeniul protecției copilului. 
Totodată, la nivelul tuturor serviciilor de zi și de tip rezidențial, 
coordonate de DGASPC OLT, au fost organizate acțiuni de 
mediatizare prin distribuirea de pliante, flyere, broșuri prin care 
sunt promovate drepturile copilului. 
Trim. II - În data de 22.05.2017 a fost organizată la sediul CJ Olt 
o ședință de lucru la care au participat 104 reprezentanți din 
partea a 86 de primării. Dintre temele care s-au aflat pe ordinea de 
zi a ședinței de lucru pot fi enumerate: modificări legislative în 
domeniul protecției și promovării drepturilor copilului; structurile 
comunitare consultative; strategia locală de dezvoltare a 
serviciilor sociale, modificări legislative privind încadrarea 
copilului în grad de handicap etc.  Cu această ocazie au mai fost 
distribuite participanților mape cu pliante și informații despre 
Telefonul de Urgență, violența în familie, exploatarea copilului 
prin muncă, drepturile copilului și combaterea discriminării, 
instrumente de lucru și manualul de bună practică în asistență 
socială. Evenimentul a fost reflectat și în presa locală (2 articole 
și un reportaj TV). 

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

DGASPC 
Olt 

Instituţii 
partenere  

Permanent În derulare Trim. I- A fost încheiat un act adițional la protocolul de 
colaborare cu Spitalul Caracal și cu Spitalul Balș în acord cu 
modificările HG 1103/2014 pentru copiii aflați în situație de risc 
de părăsire sau părăsiți în unități sanitare. 
Trim. II - au fost distribuite în cadrul Colegiului Național Ion 
Minulescu și a Colegiului Economic P.S. Aurelian pliante cu 
informații despre drepturile copilului și despre obligațiile 
părinților care pleacă la muncă în străinătate. Au mai fost 
distribuite și postere transmise de organizația Salvați Copiii în 
cadrul proiectului „Protecție și educație pentru copiii afectați de 
migrația pentru muncă în străinătate.” 

7.6. Realizarea de acţiuni pentru promovarea 
egalităţii de şanse şi combaterea 
discriminării (inclusiv acţiuni pentru 
combaterea discriminării copiilor romi şi a 

DGASPC 
Olt 

 

Semestrial Realizat 
Trim.I şi II 

În cursul trim.I 2017 au fost realizate acțiuni doar la nivelul 
serviciilor de zi și de tip rezidențial coordonate, acestea constând 
în participarea beneficiarilor (copii și tineri) la evenimentele 
organizate în comunitate cu ocazia unor zile speciale (Sf. 
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copiilor cu dizabilităţi). Valentin, ziua poetului național, zilele de 1 și 8 Martie etc.). 
Dintre acestea reținem: 
- implicarea copiilor din CTF Luminița și din CTF Mugurel în 
programul artistic organizat la Centrul Cultural Eugen Ionescu din 
Slatina, cu ocazia zilei de 8 Martie; 
- participarea copiilor și tinerilor din CTF Sf. Elena Corabia la 3 
acțiuni de informare și dialog derulate în colaborare cu Primăria 
Corabia, în cadrul Programului „Comunitățile de romi din 
Corabia – istorie, cultură și tradiții romani, interacțiunea dintre 
grupurile etnice în cadrul școlii”. 
Trim. II - Acțiunii pentru promovarea egalității de șanse și 
combaterea discriminării i-a fost acordat un loc important în 
cadrul întâlnirii de lucru din data de 22.05.2017, la care au 
participat 104 reprezentanți din partea a 86 de primării, fiind 
abordată problema integrării sociale a copiilor din comunitățile 
sărace (rome și non-rome) sau a copiilor cu dizabilități.     
De asemenea, beneficiarii serviciilor de zi și de tip rezidențial au 
fost implicați în acțiuni de informare și dialog cu instituții 
partenere (școli, biblioteci, primării), fiind abordată inclusiv tema 
discriminării copiilor cu dizabilități (04.05.2017 – întâlnirea 
dintre beneficiari ai CTF Mugurel și elevi ai Colegiului Tehnic 
Alexe Marin Slatina). Totodată, poate fi reținută și participarea 
copiilor și tinerilor din CTF Sf. Elena Corabia la 3 acțiuni de 
informare și dialog derulate în colaborare cu Primăria Corabia, în 
cadrul Programului „Comunitățile de romi din Corabia – istorie, 
cultură și tradiții romani, interacțiunea dintre grupurile etnice în 
cadrul școlii”. 

7.7 Colaborarea cu instituţiile relevante de 
pe plan judeţean pentru prevenirea şi 
intervenţia în reţea interinstituţională în 
situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a 
copilului, funcţionarea şi mediatizarea 
Telefonului de urgenţă, furnizarea serviciilor 
de specialitate în cadrul CPRU pentru copii 
abuzaţi, neglijaţi, exploataţi 

DGASPC 
Olt 

Permanent Realizat 
Trim. II 

În cursul trim. II au fost înregistrate 121 apeluri (14 apeluri 
greșite; 94 apeluri pentru solicitarea de informații și 13 apeluri 
pentru semnalarea unor situații de risc fiind vizați 22 de copii, din 
care 1 caz de abuz fizic confirmat și 22 cazuri neconfirmate). De 
la nivel național, prin Telefonul Copilului a fost preluat un caz de 
abuz, acesta fiind soluționat în perioada raportată.  
În ceea ce privește acțiunile de colaborare cu instituții relevante 
pentru prevenirea situațiilor de abuz, neglijare și exploatare a 
copilului pot fi menționate:  
- 1 acțiune de promovare a drepturilor copilului precum și 
de mediatizare a telefonului de urgență  realizată în cadrul 
întâlnirii cu reprezentanții a 104 primării, din data de 22.05.2017, 
la sediul CJ OLT.  
- prin Echipa de Intervenție Locală au fost derulate, în 
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perioada 16.05.-17.05.2017, acțiuni de distribuire a pliantelor în 
școli dar și stradal, în colaborare cu IJJ Olt (protocol de 
colaborare încheiat în cursul trim I) care derulează proiectele 
„Școala în siguranță” și „Spune Nu Violenței domestice”.  
-  în colaborare cu ANTIP Craiova au fost distribuite în 
școli pliante în cadrul campaniei naționale pentru prevenirea 
traficului de persoane „Nu ignora fața …invizibilă! Povestea ei 
poate deveni povestea ta.” De asemenea, în data de 15.06.2017 a 
fost organizată și o sesiune de instruire a specialiștilor DGASPC 
Olt de către reprezentantul ANTIP Craiova.  
În ceea ce privește funcționarea CPRU, de la începutul anului 16 
copii au beneficiat de protecție în cadrul acestui serviciu (8 intrări 
în cursul trim. I și 8 intrări în cursul trim. II). 

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

DGASPC 
Olt 

Primării 

Trimestrial Realizat 
Trim. II 

Conform ultimelor date transmise DGASPC Olt de către 
autoritățile locale, în cele 68 de localități care au transmis 
raportarea, sunt 749 copii cu părinți plecați la muncă în 
străinătate (157 copii cu ambii părinți plecați, 453 copii cu un 
singur părinte plecat și 139 copii cu părinte unic susținător al 
familiei monoparentale plecat la muncă în străinătate). 

7.9. Continuarea procesului de monitorizare 
şi sprijin pentru înfiinţarea de structuri 
comunitare consultative la nivel local şi 
instruirea membrilor acestora 

DGASPC 
Olt 

Primării 

Anual În curs de 
realizare 

Urmare a acțiunilor pentru creșterea numărului de structuri 
comunitare consultative (ședința de lucru din 22.05.2017; 
transmiterea în format electronic a modelului de ROF pentru o 
astfel de structură) în cursul trim. II au fost înființate 17 structuri 
comunitare consultative.    

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

DGASPC 
Olt 

ONG-uri 

Periodic, în 
funcţie de 

valabilitatea 
contractelor 

Realizat 
Trim. II 

În perioada raportată a fost încheiat un protocol de colaborare cu 
Fundația Motivation România care urmărește sprijinirea 
persoanelor cu dizabilități prin evaluarea și prescrierea de 
echipamente de mobilitate personalizate  
Totodată, sunt în derulare următoarele parteneriate: 
- Parteneriat cu Fundația Casa Luminii pentru dezvoltarea 
de servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități; 
- Parteneriat cu Fundația KIDS ALIVE în vederea 
colaborării și a sprijinului reciproc în domeniul serviciilor sociale 
pentru copii; 
- Parteneriat cu Organizația Trebuie – filiala Olt în 
vederea promovării serviciilor acordate copiilor și tinerilor cu 
nevoi speciale; 
- Parteneriat cu Fundația William Tyrrell în vederea 
facilitării integrării sociale a beneficiarilor prin încurajarea 
activităților de voluntariat.                                         
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7.11 Realizarea de acţiuni pentru 
promovarea adopţiei -  informare şi 
mediatizare pentru recrutarea de familii 
adoptive, sensibilizarea familiilor în scopul 
adopţiei copiilor de etnie romă, cu deficiente 
uşoare, cu vârsta peste 5 ani 

DGASPC 
Olt 

 

Periodic Realizat 
Trim. II 

În cursul trim. II, acțiunile de promovare a adopției au constat în 
apariția a 3 articole în presa locală precum și în 2 emisiuni TV. 
De asemenea, în data de 09.06.2017 a fost sărbătorită Ziua 
Adopției. Anterior, în cursul trim. I, acțiunea de promovare a 
adopției s-a realizat prin apariția a 2 articole în presa locală și 
prin distribuirea cărții „povestea adopției” familiilor care au 
participat la cursuri. 

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

DGASPC 
Olt 

 

Permanent Realizat 
Trim. II 

Fiind luate în considerare caracteristici precum  vârsta, gradul de 
maturitate, tipul de dizabilitate al beneficiarilor, coordonatorii 
serviciilor de tip rezidențial asigură implementarea standardelor 
pentru formarea deprinderilor de viață independentă, începând de 
la formarea deprinderilor de autogospodărire și până la integrarea 
socioprofesională.   
Pentru trim. II reținem următoarele activități: 
- Activități cotidiene de autogospodărire, formare 
deprinderi de igienă, socializare etc. în care au fost implicații toți 
beneficiarii din serviciile de tip rezidențial, în funcție de vârstă și 
grad de autonomie, inclusiv cei cu nevoi speciale din CTF 
Luminița, CTF Mugurel, CTF Sf.Maria și CTF Sf.Mihail 
(activități practice de autogospodărire, activități extrașcolare, 
activități de cunoaștere a instituțiilor, activități educative pentru 
menținerea sănătății etc..) 
- Activități organizate în diverse domenii: 5 beneficiari din 
CTF Mugurel Slatina au participat la o dezbatere pe tema 
întocmirii unei cereri către o instituție publică; beneficiarii din 
cadrul CTF Sf. Nicolae Caracal au avut parte de consiliere 
individuală în vederea integrării socio-profesionale (6 
beneficiari), au participat la bursa locurilor de muncă (3 
beneficiari), au vizitat AJOFM în vederea luării în evidență ca 
șomeri neindemnizați în căutarea unui loc de muncă (3 
beneficiari) și au vizitat Primăria pentru a se informa în legătură 
cu obținerea unei locuințe ANL (3 beneficiari care au depus și 
cerere); 14 beneficiari din cadrul CTF Sf. Maria Balș și-au ridicat 
alocația de la banca/oficiul poștal. 

7.13. 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. 

DGASPC 
Olt 

 

Periodic Realizat 
Trim. II 

În cursul trim. II 2017 au fost derulate activitățile cotidiene 
specifice serviciilor de tip rezidențial (formare deprinderi). La 
nivelul compartimentului prevenire marginalizare socială au fost 
realizate 4 întâlniri de informare la care au participat 15 tineri. 
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7.14. Asigurarea de suport pentru integrarea  
socio-profesională a tinerilor care părăsesc 
instituţiile de protecţie. 

DGASPC 
Olt 

AJOFM Olt 

Permanent În curs de 
realizare 

În cursul trim. II 2017, compartimentul de specialitate din cadrul 
DGASPC Olt a făcut demersuri în vederea identificării unui loc 
de muncă pentru 12 tineri, 1 tânăr fiind angajat. 
 

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

DGASPC 
Olt 

CJ, ONG, 
Primării 

Permanent În curs de 
realizare 

În cursul trim. II 2017, 3 beneficiari din cadrul CTF Sf.Nicolae au 
depus cerere pentru obținerea unei locuințe sociale; nu au fost 
derulate acțiuni specifice la nivelul compartimentului de 
specialitate din cadrul DGASPC Olt. 

8 

O societate fără bariere 
pentru persoanele cu 

dizabilităţi 

8.1. 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. 

DGASPC 
Olt 

 

Permanent În derulare La nivelul CITO Drăgănești, cu sprijinul personalului, 2 
beneficiari s-au angajat cu contract individual de muncă. 
În cursul trim. II 2017 au fost derulate doar activitățile cotidiene 
specifice centrelor de tip rezidențial; nu au fost derulate acțiuni 
specifice la nivelul compartimentului de specialitate din cadrul 
DGASPC Olt. 

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

DGASPC 
Olt 

AJOFM Olt 

Permanent În derulare În cursul trim. II 2017 au fost consiliate în vederea integrării 
socio–profesionale 5 persoane cu dizabilități și au fost efectuate 3 
vizite pentru informare și identificare de locuri de muncă la 
agenți economici și AJOFM Olt. 

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

DGASPS 
Olt Instituţii 

partenere 

Semestrial Realizat 
Trim. II 

În cursul trim. II, acțiunile de promovare organizate la nivelul 
DGASPC Olt au fost:  
- „Dumnezeu iubește pe fiecare” – acțiune prin care în 
data de 10 Aprilie, în grădina DGASPC Olt, 60 de copii din 
căsuțele de tip familial au susținut un spectacol de cântece și 
poezii religioase. 
- „Zâmbet de copil”, ediția a II-a – acțiune prin care în 
data de 1 Iunie, 100 de copii cu măsură de protecție la DGASPC 
Olt împreună cu elevi ai liceului Gheorghe Roșca au participat pe 
stadionul central din Osica de Sus la sărbătorirea Zilei Copilului 
prin susținerea unor programe artistice, jocuri, dulciuri etc.  
- „Ziua Adopției” – serbată prin organizarea unei reuniuni 
la care au participat 50 de persoane (copii și familii adoptive) 
pentru a socializa și pentru a împărtăși din experiențele lor .  
- „Tărâmul unei copilării de poveste”, ediția a V a – 
acțiune organizată în data de 22 iunie, în Parcul Central din 
Caracal, la care au participat 150 de copii din căsuțele de tip 
familial, fiind organizată o paradă a costumelor de epocă precum 
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și concursuri de Miss și Mister.   
 

8.4.Realizarea de acţiuni de mediatizare/ 
popularizare, campanii de informare, 
distribuire de materiale publicitare/ 
informative privind persoanele cu dizabilităţi 
şi persoanele vârstnice 

DGASPC 
Olt 

Semestrial Realizat 
Trim. II 

În cursul trim. II, beneficiarii din cadrul centrelor de îngrijire și 
asistență au participat la activitățile culturale organizate de 
autoritățile locale cu ocazia unor zile speciale (Ziua Eroilor, 
sărbători religioase), cu această ocazie fiind distribuite în 
comunitate și materiale publicitare/de informare în scopul 
promovării egalității de șanse și combaterii discriminării, în 
legătură cu acest scop putând fi evidențiate și reportajele realizate 
de Prima TV Craiova în cadrul CSPA Slatina (16.04.2017 și 
30.06.2017.) 
În data de 22.05.2017 problematica persoanelor adulte cu 
dizabilități precum și a persoanelor vârstnice a fost dezbătută și în 
cadrul ședinței de lucru la care au participat 104 participanți din 
partea a 86 primării din județul Olt, evenimentul fiind reflectat și 
în presa locală. 
În data de 30.06.2017, a fost organizată în cadrul CITO 
Drăgănești acțiunea „Împreună suntem o familie” care a constat 
în susținerea unui program artistic prin implicarea beneficiarilor 
din CITO Drăgănești, CIA Șopârlița, CIA Slatina, CIA Corabia, 
CRR Caracal, CRR Cezieni (55 participanți).    
În ceea ce privește promovarea egalității de șanse pentru 
persoanele vârstnice pot fi menționate următoarele evenimente 
organizate în municipiul Slatina, la care au fost invitați și 
beneficiari ai Complexului servicii pentru persoane adulte cu 
dizabilități și alte persoane aflate în situație de nevoie Slatina: 
spectacolul „Voces Primavera” care a marcat Internațională a 
Romilor (21.04.2017); expoziție pictură „Totul este posibil” 
(10.05.2017 – Centrul Cultural E. Ionescu); sărbătorirea a 25 de 
ani de învățământ medical în Slatina (11.05.2017); spectacol de 
muzică (19.05.2017 – Centrul E. Ionescu); spectacol cu premii 
organizat de CSPAD în colaborare cu Asociația Pensionarul 
(25.05.2017).  De asemenea, la nivelul celorlalte centre pentru 
persoane vârstnice a fost acordat sprijin pentru participarea 
beneficiarilor la activitățile culturale și religioase organizate în 
cadrul comunităților.  
Totodată, în cursul trim. II 2017, în presa locală au fost publicate 
un număr de 19 articole, care au făcut referire la serviciile 
DGASPC Olt în domeniul protecției adultului. 

8.5 Colaborarea cu primăriile pentru  
monitorizarea procesului de calificare a 

DGASPC 
Olt 

Permanent Realizat 
Trim. II 

Numărul total de asistenți personali este de 1149, din care 833 au 
beneficiat de-a lungul timpului de cel puțin o sesiune de instruire, 
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asistenţilor personali.   iar 283 au beneficiat de instruire autorizată.   

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

DGASPC 
Olt 

Permanent Realizat 
Trim. II 

În cursul trim. II au fost furnizate servicii de evaluare pentru 3498 
persoane, fiind întocmite un număr de 3498 rapoarte și un număr 
de 3322 programe de reabilitare. În perioada raportată s-au stabilit 
drepturi pentru 3327 persoane. Operațiunile necesare pentru 
stabilirea drepturilor au constat în: cerere, referat, dispoziție de 
acordare, program informatizat evidență și plăți D-SMART.  
Facilitățile acordate au constat în: 5148 bilete transport pentru 
956 persoane; 139 legitimații de transport; 53 rovignete. 
La data de 30.06.2017  numărul de beneficiari drepturi este de 
22129, din care 1693 copii și 20.436 adulți. 

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

DGASPC 
Olt 

Permanent Realizat 
Trim. II 

În data de 30.06.2017, în evidența serviciului evaluare complexă 
a copilului sunt 428 copii cu certificat de încadrare în grad de 
handicap (264 copii – GRAV; 80 copii – ACCENTUAT, 80 copii 
– MEDIU și 4 copii – UȘOR). 

8.8 Furnizarea de servicii de recuperare în 
CZRCD Caracal şi  CZRCD Slatina şi prin 
intermediul Echipei mobile. 

DGASPC 
Olt 

Permanent Realizat 
Trim. I şi 

II 
80% 

În cursul trim.I, în cadrul CZRCD Caracal și CZRCD Slatina au 
beneficiat de servicii de recuperare 104 copii cu dizabilități. 
În cursul trim. II, în cadrul CZRCD Caracal și CZRCD Slatina au 
beneficiat de servicii de recuperare 100 copii cu dizabilități. 

8.9. Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar 
pentru asigurarea accesului copiilor cu 
dizabilităţi la şcolarizare şi alte servicii 
educaţionale. 

DGASPC 
Olt 

ISJ Olt 

Permanent În curs de 
realizare 

În cursul trim.II nu au fost realizate acțiuni. 

9 
Reducerea fenomenului 

muncii la negru 

9.1 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 

Trim. I-IV Realizat 
Trim. II 

Controale inopinate, tematice, campanii naţionale. 
Nr. controale = 408 
Nr. personae muncă nedeclarată= 26 
Valoare amenzi= 170.000 lei; 
Nr. infracţiuni pentru primirea la muncă  a mai mult de 5 persoane 
fără CIM= 1 

10 

Optimizarea dialogului 
social tripartit şi 

adaptarea acestuia la 
realităţile economice şi 

sociale în vederea 
menţinerii coeziunii 

sociale 

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

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Olt 

Trim. I-IV Realizat 
Trim. II 

Şedinţă de lucru organizată la sediul ITM Olt. Şedinţă trimestrială 
realizată în luna iunie 2017. 

11 

Consolidarea rolului 
instituţiei dialogului 
social, componentă 
fundamentală a statului 
de drept şi a democraţiei. 

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

Instituţia 
Prefectului- 
Judeţul Olt 
Consiliul 

Judeţean Olt 

Lunar şi ori 
de câte ori 

este necesar 

Realizat 
Trim. I şi 

II 

În trimestrul I al anului 2017 au fost organizate şi desfăşurate trei 
şedinţe ale Comisiei de Dialog Social constituite la nivelul 
judeţului Olt; 
În trimestrul II al anului 2017 au fost organizate şi desfăşurate trei 
şedinţe ale Comisiei de Dialog Social constituite la nivelul 
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Consolidarea înrederii 
între guvern şi partenerii 

sociali  

judeţului Olt; 
 

 POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI     

Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea 
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu 
realizare 
obiectiv 

Observaţii 

 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 naţional de 
definitivare în învăţământ (sesiunea 2017) şi 
titularizare. 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean Olt 
D.P.P.D.-uri 

M.E.N 

2017 Realizat 
75% 

Trim. I- Au fost trimise către centrele de perfecţionare listele 
candidaţilor admişi la examenul de obţinere a gradului didactic I, 
precum şi dosarele acestora. 
Trim. II – Examenul de titularizare în derunare. 

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 

2017 Realizat 
75% 

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

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

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean Olt 

2017 Realizat 
75% 

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

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

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean Olt 
DPPD-uri 

2017 Realizat 
50% 

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

1.5 Monitorizarea şi coordonarea activităţii 
cadrelor didactice mentori de practică 
pedagogică 

I. S. J. Olt 
Universitate
a din Piteşti, 
Facultatea 

de Ştiinţe ale 
Educaţiei- 

Filiala 
Slatina 
C.N.V. 

„N.Titulescu
” – Slatina 

Şcoala 
Gimnazială 

„Şt. 
Protopopesc

2017 Realizat 
50% 

Vizite la unitățile de învățământ 
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u”- Slatina, 
Şcoala 

Gimnazială 
„George 

Poboran”- 
Slatina, 
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 

2017 Nerealizat 
Trim. II 

Examenele se vor derula conform calendarului MEN 

1.7. Organizarea examenului naţional de 
definitivare în învăţământ 

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

2017 Realizat 
100% 
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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 

2017 Realizat 
60% 

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 
 

2017 Realizat 
50% 

În derulare 

2 

Creşterea actului 
educaţional prin 

diversificarea 
activităţilor de formare 

continuă 
 

2.1 Dezvoltarea ofertei educaţionale a CCD 
Olt prin acreditarea MEN a unor noi 
programe de formare 

Casa 
Corpului 
Didactic 

În 
parteneriat 
cu MEN, 

ISJ, AJOFM, 
companii 
sindicate, 

ONG 

Permanent Realizat 
 

- Realizarea analizei de nevoi referitoare la formarea cadrelor 
didactice din județul Olt 
- Pregătirea documentației pentru acreditarea MEN a unor noi 
cursuri de formare 

2.2 Dezvoltarea programelor de formare 
pentru domenii conform Programului de 
Guvernare 2017-2020 şi Planului 
Managerial al CCD Olt 2017 

CCD 
În 

parteneriat 
cu MEN, 

ISJ, AJOFM, 
companii 
sindicate, 

ONG 

Permanent Realizat 
Trim. I şi 

II 
 

- Organizarea unui număr de 4 cursuri de formare acreditate 
MEN: 

• Educația non-formală 
• Management educațional și comunicare instituțională 
• Evaluare pentru evoluția în carieră  
• Învăţarea ştiinţelor- abordări metodologice moderne - 

Fizică 
- Organizarea unui număr de 8 cursuri de formare avizate MEN 
- Organizarea unui număr de 3 cursuri prioritare MEN 
- Organizarea unui seminar de formare IELTS în colaborare cu 
Britsh Council 
- Organizarea cursurilor de formare Invățarea științelor – abordări 
metodologice moderne în colaborare cu CEAE și SRF 
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2.3 Activităţi de consiliere, mentorat şi 
coaching pentru motivarea cadrelor didactice 
tinere prin valorificarea experienţei 
personalităţilor academice de marcă  din 
educaţie şi asigurarea dezvoltării 
profesionale continue a cadrelor didactice şi 
creşterea prestigiului profesional 

CCD 
În 

parteneriat 
cu MEN, 

ISJ, AJOFM, 
companii 
sindicate, 

ONG 

Permanent Realizat 
Trim. I şi 

II 
 

-Mese rotunde – consiliere în domeniul metodico-științific  
• Lansarea volumului de poezii ”În căutarea lui Annabel 

Lee” 
• Expoziția județeană : ”Mărțișorul – rază de iubire și 

candoare” 
• Workshop- tinerii dezbat 
• Workshop – Acţiunea KA1 Learners and staff 

2.4 Programe de formare pentru dezvoltarea 
competenţelor digitale ale cadrelor didactice 
şi modernizarea procesului de predare 
învăţare prin integrarea tehnologiilor 
informaţiilor şi comunicării 

CCD 
În 

parteneriat 
cu MEN, 

ISJ, AJOFM, 
companii 
sindicate, 

ONG 

Permanent Realizat 
Trim. I şi 

II 
 

- Derularea cursurilor de formare ce vizează dezvoltarea 
competențelor digitale și integrarea TIC în procesul educațional: 

• Utilizarea tablei interactive 
•  Învățarea prin proiect – tehnologie sau outdoor 
• Aplicaţii Google utilizate în educaţie 

3 

Formarea continuă a 
personalului din 

învăţământul 
preuniversitar prin 

activităţi cu caracter 
ştiinţific, metodic şi 

cultural 
Dezvoltarea 

instituţională prin 
proiecte şi parteneriate 

3.1 Dezvoltarea proiectelor şi parteneriatelor 
cu instituţii din domeniul educaţiei şi pieţei 
muncii în scopul formării continue a 
personalului din învăţământul preuniversitar 

CCD 
În 

parteneriat 
cu MEN, 

ISJ, AJOFM, 
companii 
sindicate, 

ONG 

Permanent Realizat 
Trim. I 

 

- Elaborarea proiectelor de parteneriat în domeniul educației și 
pieței muncii în scopul formarii continue a personalului din 
învățământul preuniversitar, având ca parteneri: British Council, 
CEAE și SRF 

3.2 Accesarea fondurilor europene pentru 
dezvoltarea unor programe de formare 
continuă a personalului din învăţământul 
preuniversitar 

CCD 
În 

parteneriat 
cu MEN, 

ISJ, AJOFM, 
companii 
sindicate, 

ONG 

Permanent Realizat 
Trim. I şi 

II 
 

- Accesarea fondurilor europene 
– depunerea unei cereri de finanțare pe programul 

ERASMUS+ KA1 
– depunerea unei cereri de finanţare FSE 

3.3 Valorizarea rezultatelor obţinute în 
proiectele de parteneriat pentru activităţi cu 
caracter ştiiţific, metodic şi cultural 

CCD 
În 

parteneriat 
cu MEN, 

ISJ, AJOFM, 
companii 
sindicate, 

ONG 

Permanent Realizat 
 

Organizarea activităților cu caracter metodic, științific și cultural 
- Simpozion Național ”Eugen Ionescu – prima sută de ani” 
- Simpozion Interjudețean” Violența în mediul școlar” 
- Simpozion Județean ”Cunoașterea și promovarea tradițiilor 
românești” 

3.4 Proiecte şi programe de educaţie 
multiculturală şi învăţământ incluziv 

CCD 
În 

parteneriat 

Permanent Realizat 
 

Organizarea activităților de tip masă rotundă/conferință/ 
simpozion care vizează educația multiculturală și învățământul 
incluziv: 
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cu MEN, 
ISJ, AJOFM, 

companii 
sindicate, 

ONG 

- Simpozion local ”Educația incluzivă, un start mai bun în viață” 

 Corelarea programelor educaţionale cu piaţa muncii     

1 

Plan de şcolarizare la 
nivelul unităţilor de 

învăţământ 
Stabilirea curriculumului 

la decizia şcolii 

1.1 Realizarea planului de şcolarizare pentru 
nivelurile 3 şi 4 de calificare numai prin 
consultarea şi în funcţie de cerinţele 
agenţilor economici din judeţ; 
 

I.S.J. OLT 
Unităţile 

şcolare din 
Î.P.T. 

C.L.D.P.S. 
OLT 

Agenţi 
economici 
parteneri 

Septembrie 
2017 

Realizat 
50% 

Pentru stabilirea planului de şcolarizare vor fi respectate 
solicitările operatorilor economici 

1.2 Stabilirea curriculumului: 
- la decizia şcolii (CDŞ) cu consultarea 
elevilor şi părinţilor; 
 - în dezvoltare locală (C.D.L.), obligatoriu 
în colaborare cu operatorii economici 
parteneri, astfel încât să maximizeze 
atingerea competenţelor necesare pentru 
absorbţia pe piaţa muncii. 
 

ISJ OLT 
Scoli 

gimnaziale 
şi 

licee/colegii 
teoretice 
Unităţile 

şcolare din 
Î.P.T. 

C.L.D.P.S. 
OLT 

Agenţi 
economici 
parteneri 

Mai 2017 Realizat 
95% 

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

2 

Corelarea 
învăţământului 

profesional şi tehnic cu 
cerinţele agenţilor 

economici 
 

2.1 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.S.J. OLT 
Unităţile 

şcolare din 
Î.P.T. 

C.L.D.P.S. 
OLT 

Agenţi 
economici 
parteneri 

Decembrie 
2017 

Realizat 
60% 

În derulare 

3 

Stimularea educaţiei 
pentru obţinerea unor 
calificări noi, pentru 

3.1 Fundamentarea planului de şcolarizare 
pentru învăţământul profesional şi tehnic 
prin respectarea  ponderilor domeniilor de 

I.S.J.OLT 
 

Unităţile 
şcolare din 

Noiembrie 
2017 

Realizat 
60% 

În derulare 
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integrarea tinerilor pe 
piaţa muncii prin 

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

ocupare durabilă a forţei 
de muncă, bazate pe 

cunoaştere 
 

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 

Î.P.T. 
C.L.D.P.S. 

OLT 
 

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

I.S.J. OLT 
Agenţi 

economici 
din judeţul 

Olt 
C.L.D.P.S. 

OLT 

Noiembrie 
2017 

Realizat 
60% 

În derulare 

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

I.S.J. 
Unităţile 

şcolare din 
Î.P.T. 

C.L.D.P.S. 
OLT 

Agenţi 
economici 
din judeţul 

Olt 

Decembrie 
2017 

Realizat 
60% 

În derulare 

3.4 Continuarea procesului de autorizare şi 
acreditare a unităţilor IPT, atât pentru noi 
calificări la învăţământul 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. 
 

Decembrie 
2017 

Realizat 
50% 

Solicitări din partea unor unităţi de învăţămant din ÎPT la 
ARACIP pentru autorizarea unor noi calificări 

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

I.S.J.OLT 
Unităţile 

şcolare din 
Î.P.T. 

C.L.D.P.S. 
OLT 

Agenţi 
economici 
parteneri 

Decembrie 
2017 

Realizat 
50% 

În derulare 

3.6  Organizarea examenelor de certificare a 
calificării profesionale la cele trei niveluri de 
învăţământ (3 – învăţământ profesional, 4 – 
învăţământ liceal, 5 – învăţământ postliceal), 

I.S.J. OLT 
Unităţile 

şcolare din 
Î.P.T. 

C.L.D.P.S. 

August 2017 Realizat 
70% 

În derulare 
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precum şi examenele de titularizare pe post. OLT 
Agenţi 

economici 
partener 

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

I.S.J. OLT 
C.L.D.P.S. 

OLT 

Decembrie 
2017 

Realizat 
60% 

În derulare 

Activităţi extraşcolare şi extracuriculare 

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 MEN; Întocmirea 
situaţiei centralizate cu activităţile înscrise în 
CAEN 2017 şi desfăşurate până la finele 
anului 2017. 

ISJ 
MEN 

Septembrie- 
Octombrie 

2017 

Nerealizat 
 

Evaluarea proiectelor și transmiterea acestora către MEN, pentru 
introducerea în calendarul CAEN 2018, urmând ca întocmirea 
calendarului pentru anul 2018 să fie realizat după octombrie 2017 

1.2 Constituirea Consiliului Judeţean al 
elevilor şi a Consiliului Reprezentativ al 
părinţilor  

Unităţile 
şcolare 

Noiembrie 
2017 

Nerealizat 
 

- 

1.3 Întocmirea  Calendarului  Judeţean al 
Activităţilor Educative. 

ISJ Olt Octombrie-
Noiembrie 

2017 

Nerealizat 
 

- 

1.4 Evaluarea proiectelor privind realizarea 
Calendarului Activităţilor Educative 
Regionale şi Interjudeţene şi trimiterea lor la 
MEN 

Unităţile 
şcolare 
ISJ Olt 

Octombrie-
Noiembrie 

2017 

Nerealizat 
 

- 

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

ISJ Olt 
IPJ Olt 
ISU Olt 

Aprilie- 
Noiembrie 

2017 

În derulare 
 

 

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

Unităţile 
şcolare 

Protecţia 
Consumatoril

or MEN 
ISJ Olt 

Martie-Iunie 
2017 

Realizat 
100% 

 

1.7 Organizarea  concursurilor  naţionale 
aprobate în CAEN 2017, precum şi a celor 
regionale şi interjudeţene aprobate de MEN. 

PC”Adrian 
Baran” 
Slatina 

CC”Marius 
Bunescu” 

2017 Realizat 
50% 

Se desfășoară conform calendarului 
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Caracal 
Unităţi 
şcolare  
MEN 

ISJ Olt 

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 
MEN 

Unităţile 
şcolare 

Comunitatea 
locală 

ONG-uri  
 

2017 Realizat 
50% 

Se desfășoară conform calendarelor judeţene, interjudeţene şi 
naţionale 

3 

Proiectarea şi 
implementarea de 

activităţi 
extracurriculare şi 

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

locală 

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

ISJ Olt 
MEN 

Unităţile 
şcolare 

Comunitatea 
locală 

ONG-uri 
 

An şcolar 
2016-2017 

Realizat 
100% 

Programul se desfîșoară pe parcursul întregului an școlar, în 
perioadele stabilite de M.E.N. 

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 desfăşurate de 
unităţile de invăţământ  în anul 2017 
 

I.S.J.Olt 
Unităţile 
şcolare 

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 
IPJ Olt 
Palatul 
Copiilor 
”Adrian 
Băran” 
Slatina 
Clubul 

Copiilor 
”Marius 

Bunescu” 
Caracal 

 CPECA Olt 

2017 Realizat 
60% 

Activitățile se desfășoară conform calendarelor 
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5 

Ridicarea calităţii 
actului educaţional 

 

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

ISJ Olt 
Unităţile 
şcolare 

Profesorii 
diriginţi 

Învăţătorii 
C.J.R.A.E 

C.P.E.C.A.O 

2017 Realizat 
50% 

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 

ISJ Olt 
Unităţile 
şcolare 

Sepembrie 
2017 

Nerealizat 
 

Acţiunea are termen de realizare luna septembrie 2017 

2 

Asigurarea accesului la 
educaţie a fiecărui copil 

provenit din rândul 
minorităţilor 

 

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

ISJ Olt 
Unităţile 
şcolare 

2017 Realizat 
50% 

Se desfasoara o serie de activitati precum studierea limbii romani, 
studierea istoriei si traditiilor romilor, programul “A doua sansa”, 
proiecte educationale de tip „Școala dupa scoala” 

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

ISJ Olt 
Unităţile 
şcolare 

2017 Realizat 
30% 

 

2.3. Sprijin pentru toţi copiii aflaţi în 
imposibilitatea de a continua şcoala. 
 

ISJ Olt 
Unităţile 
şcolare 

2017 Realizat 
50% 

 

2.4 Continuarea  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. 

ISJ Olt 
Unităţile 
şcolare 

2017 Nerealizat 
 

Activitatea se desfasoara în luna  august 2017 

3 

Sprijinirea 
copiilor/tinerilor 
/adulţilor pentru 

recuperarea 
învăţământului 

primar/completarea şi 
finalizarea educaţiei de 

bază din cadrul 
învăţământului 

obligatoriu 
 

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

ISJ Olt 
Unităţile de 
învăţământ 

2017 Realizat 
50% 

În derulare 

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

ISJ Olt 
Unităţile 
şcolare 

Septembrie 
2017 

Realizat 
75% 

În derulare 
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4 

Continuarea măsurilor 
de desegregare în 

sistemul educaţional 
 

4.1. Monitorizarea aplicării Ordinului 
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 
ştinţifice nr. 6134/21.12.2016, privind 
interzicerea segregării şcolare a copiilor 
romi şi a activităţilor de desegregare la nivel 
judeţean. 

ISJ Olt 2017 Realizat 
50% 

În derulare 

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 

2017 Realizat 
50% 

În derulare 

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

ISJ Olt 
Unităţile 

şcolare din 
judeţul Olt 

2017 Realizat 
50% 

În derulare 

5 

Consiliere în 
comunităţile şi familiile 

rrome. 

5.1. 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 2017 Realizat 
30% 

În derulare 

Descentralizarea unităţilor de învăţământ 

1 

Asigurarea stabilităţii 
echipelor de 

management şcolar şi 
creşterea gradului de 

transparenţă 
 

 1.1.1 Asigurarea consultanţei manageriale 
privind descentralizarea (managementul 
organizaţiei şcolare, managementul calităţii 
în educaţie, politici şi strategii ale evaluării 
rezultatelor educaţionale) 

 1.1.2 Organizarea de întâlniri, şedinţe cu 
caracter informativ, lucrativ, de analiză, de 
consultare cu directori, profesori, autorităţi 
locale, parteneri, etc. 
 1.1.3  Evaluarea personalului de conducere. 

M.E.N. 
Unităţile de 
învăţământ 
I.Ş.J. Olt 
Parteneri 

educaţionali 
 

2017 Realizat 
50% 

1.1.1 Se realizează permanent 
 
 
 
 

1.1.2 Se realizează lunar sau ori de cîte ori este nevoie 
 
 
1.1.3 A avut loc evaluarea de etapă a personalului de conducere, 
urmând ca evaluarea finală să aibă loc în perioada iulie-august 
2017 

2 

Promovarea 
profesioniştilor în 

managementul 
educaţional 

 

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

ISJ Olt 2017 Realizat 
50% 

Selecția si concursul se  desfășoară conform Metodologiei 
M.E.N. 

2.2      Organizarea concursurilor pentru 
ocuparea funcţiIor de director/director adjunt 
de unitate de învăţământ 

M.E.N. 
ISJ Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

15% 

Selecția şi concursul se  desfășoară conform Metodologiei 
M.E.N. 
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Cnsiliul de 
Administraţie 

Dimensiunea europeană şi internaţională a învăţământului românesc 

1 

Continuarea politicilor 
de consolidare a 
parteneriatelor 

înternaţionale bilaterale 
şi multilaterale 

 

1.1 Seminar de valorizare a proiectelor 
finanţate din programul Erasmus+ 
 

I.S.J.Olt  
Responsabili
i comisiilor 

pentru 
proiecte 

educaţionale 
şi programe 
europene din 

unităţile 
şcolare din 

Olt 

2017 Realizat 
80% 

Seminariile se desfașoară 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.S.J. Olt 
Unităţile 
şcolare  

2017 Nerealizat 
 

 

1.3 Pregătirea cererilor de finanţare 
Erasmus+ 
 

Responsabili
i comisiilor 

pentru 
proiecte 

educaţionale 
programe 

europene din 
unităţile 

şcolare din 
jud. Olt 

2017 Realizat 
Trim. I 
100% 

 

1.4 Monitorizarea proiectelor şi a utilizării 
fondurilor europene în anul 2017, raportări 
periodice către A.N.P.C.D.E.F.P. 
 

I.S.J.Olt  
Unităţile 

şcolare care 
derulează 

proiecte cu 
finanţare 

europeană 
prin 

Programul 
Erasmus+ 

2017 Realizat 
100% 
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1.5 Realizarea de evenimente de informare 
privind oportunităţi de finanţare prin 
intermediul Programului European 
Erasmus+ 

I.S.J. Olt 
Unităţile 

şcolare din 
judeţul Olt 

2017 Realizat 
100% 

 

1.6 Implementarea proiectului pentru 
învăţământul secundar (ROSE), finanţat de 
Banca Mondială şi Guvernul României – 
A.Î.Nr.8481-RO. 
 

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

27 unităţi de 
învăţământ 
liceal din 

judeţul Olt 

Decembrie 
2017 

Realizat 
50% 

În derulare 

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

I.S.J.Olt şi 
reprezentanţi 

ai ONG-
urilor 

2017 Realizat 
75% 

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 şi aplicarea celor mai bune măsuri în 
acest sens. 
- Realizarea unei baze de date privind elevii 
cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 

CCD 
Unităţi 
şcolare 
Cadrele 
dicatice-
diriginţi 

Consilieri 
şcolari 

Poliţia locală 
C.J.R.A.E 

E.I.L. 

2017 Realizat 
60% 

În derulare 

2 

Ameliorarea situaţiei 
disciplinare în rândul 
elevilor, prevenirea şi 

combaterea devierilor de 
comportament ale 

elevilor 
 

2.1.1  Organizarea de activităţi tematice 
pentru elevi şi părinţi în legatură cu efectele 
negative ale unui comportament deviant  
2.1.2 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 OLT 
Directorii 
unităţilor 
şcolare 

Diriginţi 
Consilieri 

şcolari 
Reprezentanti 

ai 
Judecatoriei 

şi 
Tribunalului 

2017 Realizat 
60% 

În derulare 

Stimularea iniţiativelor societăţii civile pentru promovarea voluntariatului 
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1 

Colaborarea cu unităţile 
de învăţământ de masă 

prin parteneriate 
educaţionale de 

voluntariat în cadrul 
Strategiei Naţionale de 

Acţiune Comunitară 
(SNAC) 

 

 1.1     Constituirea Comisiei Judeţene 
SNAC;  

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

ISJ 
Coordonatorul 

judeţean 
SNAC 

Coordonatorii 
SNAC 

Voluntarii/B
eneficiarii 

 

20.02-
30.03.2017 

Realizat 
Trim. I 
100% 

 Pentru anul şcolar 2017-2018 Comisia  Judeţeană  SNAC se va 
constitui în luna octombrie 2017 . 

1.2  Concursul Naţional de Dans „Împreună 
pentru viitor”-etapa judeţeană şi etapa 
regională 

 

30.03-
05.05.2017 

Realizat 
Trim. I 
100% 

- Concursul Naţional de Dans „Împreună pentru viitor”-etapa 
judeţeană – Realizat 100%; 
- Concursul Naţional de Dans „Împreună pentru viitor”-etapa 
regională va avea loc în data de 05.05.2017 

2 

Mediatizarea acţiunilor 
din cadrul SNAC 

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

ISJ 
Coordonatorul 

judeţean 
SNAC 

Coordonatorii 
SNAC 

15.05.2017 Realizat 
80% 

 

Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ 

1 

Creşterea performanţei 
sistemului românesc de 

învăţământ 
Asigurarea logisticii 

necesare bunei 
desfăşurări a 
activităţilor 

 
 

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

M.E.N. 
I.S.J. 

Uunităţi 
şcolare 

2017 Realizat 
90% 

Olimpiadele și concursurile școlare se desfășoara conform 
calendarelor M.E.N. 

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 

Iunie 2017 Realizat 
100% 

 

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

Elevi, 
profesori 

2017 Realizat 
100% 

 

2 

Excelenţa în educaţie 2.1 Dezvoltarea şi implementarea 
programelor de stimulare a performanţei 
adresate elevilor cu potenţial deosebit. 
- Participarea la cursuri de excelenţă 

I. Ş. J. Olt 
Centrul 

Judeţean de 
Excelenţă 

2017 Realizat 
75% 

În derulare 



 38 

Elevi şi 
profesori  

3 

Încheierea de 
parteneriate cu diverse 
instituţii de învăţământ 

 

3.1  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. 

I. Ş. J. Olt 
Universitate

a din 
Craiova  

2017 Realizat 
Trim. II 

80% 

Activitățile se desfașură începând cu luna aprilie. 

Dezvoltarea marketingului educaţional. Promovarea  serviciilor educaţionale. Relaţia cu presa 

1 

Creşterea transparenţei 
cu privire la acţiunile 
întreprinse de ISJ Olt 

 

1.1 Realizarea comunicatelor de presă lunare 
sau ori de câte ori este nevoie; 
Organizarea lunară a conferinţelor de presă; 
Apariţii la posturile de televiziune locale sau 
regionale. 

I. Ş. J. Olt 
 

2017 Realizat 
50% 

În derulare 

Investiţii 

1 
Investiţii în 

infrastructura şcolară 

1.1 Finalizarea construcţiei Palatului 
Copiilor  ”Adrian Băran” Slatina 

ISJ Olt 
M.E.N. 

2017 
 

Realizat 
Trim. I 
95% 

Procedură achiziție și montaj dotări în desfășurare 

POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea 
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu 
realizare 
obiectiv 

Observaţii 

Creşterea calităţii actului medical 

1 

Acoperirea deficitului de 
personal medical in 

unitatile sanitare 

1.1 Identificarea localitaţilor cu asistenţă 
medicala deficitara si 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. 

Direcţia de 
Sănătate 

Publică Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

 

În trim. II 2017, în ceea ce priveste ocuparea posturilor vacante de 
medici specialisti, au fost susţinute examene pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi la Spitalul municipal Caracal: 
- 1 post medic specialist medicină internă; 
- 2 posturi medic  specialist la radiologie si imagistica medicala ; 
- 1 post medic secţia neonatologie; 
- 2 posturi medic specialist medicină de urgenţă la UPU Caracal;. 
- 1 post medic specialist la neonatologie. 

2 

Implicarea medicului de 
familie în asistenţa 

medicală  comunitară,cu 
preponderenţă în mediul 

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

DSP Olt 
 

2017 Realizat 
Trim. II 

 

In trim II 2017 au fost organizate 12 intilniri cu presa. 
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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 
 

2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost organizate 3 intilniri cu medicii de familie-informare 
privind noile modificăriprivind medicamentele compensate şi 
gratuite precum şi informarea populaţiei privind măsurile care 
trebiuiesc întreprinse privind efectele nocive ale caniculei asupra 
organismului uman. 
 

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

DSP Olt 
 

2017 Realizat 
Trim. II 

Se fac studii de fezabilitate pentru înfiinţarea unui nou centru de 
permanenta la Piatra Olt. 

2.4 Asigurarea obţinerii de autorizaţii 
sanitare de funcţionare pentru  centrele de 
permanenţă fixe, în mediul rural. Aceste 
centre vor fi dotate cu ambulanţe tip ACD 
pentru asigurarea urgenţelor din comunele 
arondate centrelor. 

DSP Olt 
 

2017 Realizat 
Trim. II 

Toate centrele de permanenta din jud. Olt au obtinut autorizaţii 
sanitare de funcţionare. 

3 

Monitorizarea prescrierii 
medicamentelor conform 

ghidurilor şi 
protocoalelor terapeutice 
după modelul european 
pentru ca pacientul să 

beneficieze de un 
tratament corect cu 

efecte în planul 
vindecării şi 

îmbunătăţirii calităţii 
vieţii 

3.1 Monitorizarea semestrială a prescrierii 
medicamentelor în conformitate cu 
protocoalele terapeutice după modelul 
european; 
- Organizarea de întâlniri cu medicii de 
specialitate în vederea respectării actelor 
normative în vigoare si în scopul  informării 
cu privire la modificările apărute, stabilind 
măsurile care se impun pentru îmbunătăţirea 
activităţii 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

- Actiunea de monitorizare are termen de realizare semestrial. 
- Au fost realizate intalniri cu furnizorii de servicii 
medicale/medicii de specialitate pe perioada derularii procedurii 
de contractare a serviilor medicale , desfasurata pe parcursul lunii 
martie 2017.  
-Au fost realizate întâlniri cu furnizorii de servicii 
medicale/medicii de specialitate. 

4 

Implementarea 
îmbunătăţirii calităţii 
serviciilor medicale 

4.1. Evaluarea gradului de satisfacţie a 
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 prestate 

CAS OLT 2017 În curs de 
realizare 

Acţiunea are termen de realizare semestrial, au fost distribuite un 
numar de 400 de chestionare, 200 la medici de familie și 200 la 
spitale. 

5 

Garantarea 
accesibilităţii la 

medicamente compensate 
şi gratuite 

5.1 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 relaţie contractuală cu CAS 

CAS OLT 2017 Realizat 
Trim. II 
100% 

Pentru creşterea  accesului la medicamente si materiale sanitare s-
a efectuat, de către medicii specialişti desemnaţi si medicii de 
familie aflati in relatie contractuala cu CAS Olt, lunar,  
monitorizarea bolnavilor cu afecțiuni care necesita tratament pe 
programe nationale de sanatate. În trimestrul II 2017, prin 
contracte incheiate cu CAS Olt, la nivelul judeţului, se deruleaza 
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Olt (diabet zaharat sau antidiabetice de tipul 
insulinelor, al bolnavilor oncologici, pentru 
tratamentul stării posttransplant al 
pacienţilor transplantaţi precum şi pentru 
unele boli rare (mucoviscidoza, 
epidermoliza buloasă, scleroza amiotrofică). 

şi finanţeaza din bugetul fondului naţional unic al asigurărilor de 
sănătate, din sume alocate din venituri proprii ale MSP precum si 
din subvenţii primite din bugetul fondului naţional unic de 
asigurări de sănătate  8 programe naţionale cu scop curativ pentru 
boli cu consecinţe grave asupra stării de sănătate a populaţiei. 
Astfel au fost incheiate contracte cu 2 unitati sanitare cu paturi, 1 
centru privat de dializa si 83 de furnizori de medicamente 
(farmacii cu circuit deschis) prin care se deruleaza aceste 
programe. Sumele alocate programelor nationale asigura 
necesarul de medicamente si materiale sanitare pentru toti 
bolnavii inregistrati la nivelul judetului  iar in  urma controalelor 
efctuate nu s-au constatat disfunctionalitati. Valoarea 
medicamentelor compensate, eliberate in cadrul programelor de 
sanatate, in trimestrul II al anului 2017 a fost in suma de 
5.840.087,81 lei 

5.2 Monitorizarea consumului de 
medicamente pentru bolile cronice cu impact 
major asupra stării de sănătate a populaţiei 

CAS OLT 2017 Realizat 
Trim. II 
100% 

Analiza consumului de medicamente pentru boli cronice în 
tratamentul ambulatoriu s-a realizat lunar de catre CAS Olt,  
acordandu-se o importanţă deosebită consumului de medicamente 
înregistrat pentru bolile cronice. 
 Incepand cu luna martie 2017, comisiile terapeutice nu-si mai 
desfasoara activitatea, medicamentele fiind prescrise de catre 
medicii specialisti, cu respectarea protocoalelor terapeutice, in 
baza unor formulare on line. Medicamentele  specifice  pentru 
boli cronice au fost prescrise in ambulatoriu si au fost eliberate 
prin farmaciile cu circuit deschis, asigurându-se  accesibilitatea  şi 
continuitatea tratamentului tuturor bolnavilor, eliminându-se 
astfel aglomeraţia, tensiunile şi nemulţumirile pacienţilor. In 
trimestrul II valoarea acestora a fost in suma de 7.064.335,90 lei. 

5.3 Compensarea medicamentelor pentru 
pensionarii cu venituri reduse 

CAS OLT 2017 Realizat 
Trim. II 
100% 

Medicamentele  pentru pensionarii cu venituri reduse, in valoare 
de 775.875,00 lei, au fost prescrise de catre  medicii de familie 
aflati in relatie contractuala cu CAS Olt si au fost eliberate prin 
intermediul celor 83 de furnizori de medicamente cu circuit 
deschis, care au 191 puncte de lucru in judetul Olt, asigurându-se  
accesibilitatea  şi continuitatea tratamentului  tuturor bolnavilor. 

6 

Programe nationale de 
preventie si educatie 

pentru sanatate 
- Dezvoltarea medicinei 

de familie care sa  
permita personalului 

medical să participe la 
programe de 

supraveghere a mamei şi 

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 
 

2017 Realizat 
Trim. II 

In trim I 2017 au fost distribuite ,prin cabinetele de medicina de 
familie, urmatoarele; 
-lapte praf pentru sugari-8070 cutii. 
-fe Haussman pentru profilaxia anemiei feriprive la copii, in 
cantitate de 1144 flacoane. 
In trim II 2017 au fost repartizate către cabinetele de medicina de 
familie 8155 cutii lapte praf  
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copilului , de prevenţie şi 
supraveghere a bolilor 
cronice cu impact în 

sănătatea publică 
- Distribuirea prin 

cabinetele de medicină 
de familie a vaccinurilor 

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 
 

2017 Realizat 
Trim. II 

Trim. I - Au fost efectuate 486 teste pentru depistarea 
fenilcetonuriei la copil. 
Trim. II - Au fost efectuate 343 teste . 

1.3 Creşterea capacităţii de screening pentru 
depistarea bolilor netransmisibile cu impact 
asupra sănătăţii publice.Sprijinirea in cadrul 
PN de sanatate  „screeningul de cancer de 
col uterin” a medicilor in actiunile de 
consiliere,informare si ulterior recoltare de 
produse biologice la femei, pentru depistarea 
cancerului de col uterin. 

DSP Olt 
 

2017 Realizat 
Trim. II 

Trim. II - Au fost efectuate 555 teste pentru depistarea  cancerului 
de col uterin. 

1.4 Verificarea serviciilor de vaccinare a 
populaţiei efectuate de medicii de familie şi 
raportate la DSP Olt. 

DSP Olt 
 

2017 Realizat 
Trim. II 

Nr. doze  vaccin distribuite prin cabinetele de medicina de 
familie, pe trim II 2017 au fost urmatoarele: 
HB ped.= 282 doze; BCG = 780 doze; Hexacima = 2668 doze; 
ROR = 1850 doze;  dT = 610 doze; Tetraxim = 1701 doze;  

7 

Investiţii în sănătate 
Modernizarea spitalelor 

judeţene pentru a 
asigura condiţii optime 

actului medical şi pentru 
a asigura accesul 

cetăţenilor la servicii de 
sănătate  

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

Autorităţile 
Administraţi

ei Publice 
Locale şi 
judeţene 
DSP Olt 

 

2017 Realizat 
Trim. II 

Trim. I - din venituri proprii ale SJU Slatina a fost achizitionat  
mobilier de birou pentru oficiul de calcul ,in valoare de 6022,80. 
- din sponsorizari,tot la SJU Slatina ,a fost achizitionat un aparat 
pentru prevenirea trobozei venoase. 
Consiliul Judeţean Olt- Promovarea proiectului Reabilitarea 
termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul 
Judetean de Urgenta Slatina in vederea atragerii fondurilor 
europene. Proiectul va fi depus in cadrul POR 2014-2010 , AXA 3 
Trim.II – În luna aprilie 2017, din fonduri alocate de CJ Olt a fost 
achiziţionată aparatură medicală în valoare totală de 359.083,84 
lei. 
Pentru construcţii CJ Olt a alocat SJU Slatina suma de 223.384,32 
lei iar pentru alte active fixe suma de 5.058,84 lei. 
În luna mai 2017 din fonduri alocate de CJ au fost achiziţionate: 
32 licenţe windows pentru Oficiul de calcul, 38 obiecte de 
mobilier pentru secţia nou născuţi şi secţia boli infecţioase, 3 
aparate de hemodializă,1 modul de sterilizare.  
CJ Olt a alocat 118.394,08 lei pentru construcţii şi 3.094,00 lei 
pentru maşini şi echipamente, 34.154,75 lei pentru alte active 
fixe. 
În luna iunie 2017 din fondurile alocate au fost achiziţionate: 1 
microscop Nikon pentru anatomie patologică, 3 cărucioare mobile 
pentru tratament şi transport marfă. 
CJ Olt a alocat 516.994,80 lei pentru construcţii şi 44.947,25 
pentru alte active fixe. 
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ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul 
Acţiuni/activităţi pentru realizarea 

obiectivului 
Entitatea 
implicată 

Termen de 
realizare a 
activităţii 

Stadiu 
realizare 
obiectiv 

Observaţii 

1 

Promovarea unor politici 
stimulative pentru 

stimularea performanţei 
profesionale a 

personalului din 
administraţia publică 

1.1 Realizarea reîncadrării personalului 
conform prevederilor Legii cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice; 
Revizuirea procedurilor de evaluare a 
performanţelor profesionale ale personalului 
din administraţia publică, stabilirea 
criteriilor şi realizarea evaluării 
performanţelor profesionale ale personalului 
pentru anul 2017; 
- Instruirea şi formarea continuă a 
funcţionarilor publici; 
- Adoptarea exemplelor de bună practică din 
administraţia publică europeană. 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

Intocmirea planului de formare profesionala  
 

2 

Continuarea reformei în 
administraţia publică cu 

accent pe creşterea 
autonomiei 

colectivităţilor locale 
prin declanşarea reală a 

procesului de 
descentralizare, cu  

respectarea principiului 
subsidiarităţii 

2.1 Asigurarea funcţionalităţii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia 
(ADI SV Oltenia) formată din cele 5 judeţe 
ale regiunii reprezentate de consiliile 
judeţene: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi 
Vâlcea pentru alte proiecte eligibile în cadrul 
programelor operaţionale sectoriale în 
perioada 2014-2020; 
- Introducerea unui sistem de management al 
calităţii de tip ISO la nivelul Consiliului 
Judeţean Olt 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

Proiect hotarare aprobare cotizatie ADI SV Oltenia pentru anul 
2017  
 
Proiect - Certificarea calităţii serviciilor în cadrul Consiliului 
Județean OLT (OLT.CALIT) depus in cadrul Programului 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 
Stadiu: În evaluare 

Infrastructura de transport 

1 

Îmbunătăţire a 
infrastructurii de 

transport şi asigurarea 
unui nivel calitativ 
ridicat al reţelei de 

drumuri 

1.1 Întreţinerea curentă  a reţelei de drumuri 
judeţene 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2017 În curs de 
realizare 

Întreținerea curentă pe timp de vară  28,31% 
Întreținerea curentă pe timp de iarnă 72,54% 

1.2 Siguranţă rutieră Consiliul 
Judeţean Olt 

2017 În curs de 
realizare 

 

1.3 Investiţii în continuare din bugetul 
propriu 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2017 În curs de 
realizare 

- Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, 
terasamentelor şi versanţilor pe DJ657 B, Vlaici, (com.Coloneşti), 
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- Refacere alunecare prin consolidarea 
corpului drumului, terasamentelor şi 
versanţilor pe DJ657 B, Vlaici, 
(com.Coloneşti) , km 13+960; 
- Refacere alunecare prin consolidarea 
corpului drumului, terasamentelor şi 
versanţilor pe DJ678 E, Dobroteasa,  km 
19+450  
- Refacere alunecare prin consolidarea 
corpului drumului, terasamentelor şi 
versanţilor pe DJ703C, Spătaru  
(com.Cungrea) , km 47+000 
- Refacere alunecare prin consolidarea 
corpului drumului, terasamentelor şi 
versanţilor pe DJ546,Teslui , km 117+270 

km 13+960 – realizat 34,56%; 
- Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, 
terasamentelor şi versanţilor pe DJ678 E, Dobroteasa,  km 
19+450 – realizat 34,56%; 
 

1.4 Investiţii în continuare conform OUG nr. 
28/2013 
- Modernizare DJ 703B Barasti-lim. 
Jud.Arges, km 39+935-41+275 , L = 1,340 
km;  
- Modernizare DJ 657B Profa(Spineni) – 
Barasti , km 0+078-8+000 , L = 7,922 km;  
- Modernizare DJ 651B Iancu Jianu –lim. 
Jud.Dolj, km 12+470-km 15+254, L = 2,784 
km;  
- Modernizare DJ 642A Vladila-Rotunda , 
km 16+200-20+134 , L = 3,934  km;  
- Modernizare DJ 653 Radomiresti-
lim.jud.Teleorman, Stoicanesti-izvoare, km 
40+050-49+000, km 62+667-66+120, L1 = 
8,950 , L2=3,454 km.  

Consiliul 
Judeţean Olt 

2017 În curs de 
realizare 

Investiţii în continuare conform OUG nr. 28/2013 
Realizate în procent de 38,71% 

1.5 Investiţii noi conform OUG nr. 28/2013 
- Modernizare DJ 546E , L = 7,863  km 
,Oporelu-Albesti(Poboru) km 16+750-
24+613; 
- Modernizare DJ 703D , L = 13,025 km 
,Ibănesti ( Cungrea) –Ursi (Leleasca) km 
10+025-23+050;  
- Modernizare DJ 678E , L = 3,948 km 
,Simburesti , km 11+362-15+310; 
- Modernizare DJ 643C , L = 5,255 km 
,Gavanesti –Dobretu-lim.jud.Arges, km 
3+500-4+700, km 7+700-11+300, km 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2017 Nerealizat 
Trim. II 
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12+842-13+297.  

1.6 Alte cheltuieli pentru investiţii (SF, 
DALI) 
- DALI – consolidarea corpului drumului si 
terasamentelor pe DJ546 , teslui km 
117+360; 
- SF – constructie podete noi tubulare, dalate 
si caseta pe drumuri judetene :  
- Executie podet pe DJ546 C , Potcaova ; 
- Executie podete pe DJ546E, comuna 
Oporelu; 
- Executie podet pe DJ 643, comuna 
Voineasa;  
- Executie podete pe DJ 643C, comuna 
Dobreţu 
- Executie podete pe DJ 644 , comunele 
Bobicesti, Cirlogani, Morunglav 
- Executie podet pe DJ 644A, comuna 
Morunglav; 
- Executie podete pe DJ 653, comuna 
Radomiresti , comuna Stoicanesti  
- Executie podete pe DJ 657B, comuna 
Sarbii Magura   
- Executie podete pe DJ 678G , comuna 
Samburesti  
- Executie podet pe DJ 703 , comuna Optasi  
- Executie podet pe DJ 703B, comuna 
Barasti  
- Executie podet pe DJ 703D , comuna 
Cungrea   
- DALI – modernizare DJ 546C Potcoava –
Perieti ,KM 0+000-5+950, L=5,950 KM 
- DALI - modernizare DJ 653 Craciunei 
(Stoicanesti) –Radomiresti  ,KM 51+600-
54+500, L= 2,900  KM 
- DALI - modernizare DJ 644 Morunglav-
Cirlogani  , L= 4,140  KM 
- SF – construire poduri noi din beton armat 
pe DJ 703D, Cungrea , Spataru – Ursi – 4 
buc.  
- DALI – construire pod nou pe DJ 653 si 
demolare pod vechi Schitu, km 23+200  

Consiliul 
Judeţean Olt 

2017 Nerealizat 
Trim. II 
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- Actualizare DALI din SF pentru 
modernizare DJ 544 A Corabia-Virtop –
Vadastrita , L= 15,580 km  
- Construire pod din beton armat pe DJ678E, 
Simburesti , km 11+850 
1.7 Lucrări şi servicii aferente întreţinerii 
drumurilor naţionale: 
- Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi 
reparării drumurilor publice; 
- Covoare asfaltice; 
- Siguranţa circulaţiei; 
- Intreţinere plantaţii 

Secţia 
Drumuri 
Naţionale 

Slatina 

2017 Realizat 
Trim. II 

- Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor 
publice: 

• Gestionarea traficului rutier, investigarea şi expertizarea 
drumurilor publice prin măsurători şi revizii ale stării 
acestora, monitorizarea şi controlul mijloacelor de 
transport 323.891,00 lei, 42.875,00 lei terţi . 

- Întreţinere curentă pe timp de iarnă: 
• Înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca 

înzăpezirea drumurilor, deszăpezirea manuală în regie şi 
deszăpezirea mecanică prin terţi, aprovizionări de 
materiale antiderapante, informări privind starea 
drumurilor naţionale 488.984,00 lei regie şi 301.735,00 
terţi. 

- Covoare asfaltice: 
• întreţinerea îmbrăcăminţii asfaltice prin reparaţii, 

înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor, colmatarea fisurilor 
şi crăpăturilor, igienizat zona drum şi locuri de parcare, 
tratarea burduşirilor, curăţirii de şanţuri şi rigole, asigurat 
scurgeri de ape, întreţinerea mijloacelor de siguranţă 
circulaţiei, asigurarea vizibilităţii, cosit, întreţinerea 
curentă a podurilor 639.567 lei regie, 20.874 mp 
reparaţii cu valoare de 894.850,00 lei, 200 mp. burduşiri 
cu valoarea de 43.047. 

- Siguranţa rutieră: 
• Aprovizionarea cu indicatoare rutiere, montarea pe drum 

a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, portalelor, stâlpişorilor 
de dirijare, amenajarea locurilor de parcare 35.305,00 
lei. 

- Întreţinere plantaţii: 
• Culturi în pepinieră, întreţinerea şi completarea 

plantaţiilor 64.272,00 lei. 
Lucrările continuă pe tot parcursul anului 2017. 

1.8 Reabilitare şi modernizare străzi în oraşe Autorităţi 
ale 

Administraţi
ei Publice 

Locale 

2017 În derulare Reabilitare, modernizare străzi în: 
- municipiul Caracal- 55% 
- oraşul Corabia – În desfăşurare (finanţare de la bugetul de stst) 
- oraşul Drăgăneşti-Olt – Proiect admis la finanţare; 
- oraşul Potcoava –( str. Zootehniei, Delureni, Turturelelor, 
Dudului, Bandolinelor, Cîrsteşti, Liceului, Tineretului, Dealului, 
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Parcului, Întreprinzătorilor, Primăverii,...) – 15%  
Covor asfaltic străzile Colonel Năstase Ion 100%, Comănencelor- 
100%, Cpt. Drăgănescu- 100%, G-ral Teiuşanu – 100%, Păltiniş 
100%, oraş Drăgăneşti Olt – Finalizat. 
Covor asfaltic bituminos pe str. Oltului ţi 1 Decembrie oraş 
Drăgăneşti-Olt – 100%. 
- municipiul Slatina - Reabilitare si modernizare str. Grădiște 
80%; Modernizare str. Izvorului 100%, str. Salcâmului 100%; 
Reabilitare şi modernizare str. Zorleasca 80%; str. Vulturului 
100%, str. Ulmului 100%, Reabilitare str. Milcovului 90%, str. 
Centura Basarabilor 100%, str. Tunari (între Bd. A.I. Cuza şi str. 
Alexe Marin) 100%; Reabilitare Piața Ecaterina Teodoroiu 100%; 
Reabilitare strada George Poboran  100%; Reabilitare zona Aleea 
Macului- 70%, Reabilitare şi modernizare alee acces parcare Bloc 
FA 7 – 70%, Reabilitare cartier Toamnei (între Al. Tipografului şi 
str. Crişan)- întocmit SF, Reabilitare Arcului(zona betonată)- 
întocmit SF, Reabilitare Aleea Lalelelor întocmit SF, Reabilitare 
str. Ghiocei- întocmit SF, Reabilitare str. Popa Şapcă- întocmit SF, 
Reabilitare str. Fdt. Basarabilor- întocmit SF 
Modernizare străzi în satele aparţinătoare oraşului Potcoava – au 
fost finalizate lucrările. 

1.9 Lucrări aferente întreţinerii drumurilor 
comunale (pietruiri, covoare asfaltice) 
 

Autorităţi 
ale 

Administraţi
ei Publice 

Locale 

2017 În derulare Depunerea proiectului Modernizare străzi rurale în com. Cezieni 
în vederea finanţării prin PNDL- realizat; 
Modernizarea DC 94 în com. Coteana – A fost semnat contractul 
de finanţare cu MDRAPFE 
Asfaltare DC 92 în com. Coteana – A fost semnat contractul de 
finanţare cu MDRAPFE 
Asfaltare drumuri în comuna Crîmpoia – În execuţie 18% 
Betonare uliţe comunale com. Cungrea – 10% 
Modernizare drumuri de exploatare agricolă com. Curtişoara 85% 
Modernizare DC 10 între satele Şopîrliţa-Dobrun, com. Dobrun – 
proiect PNDL realizat 48% 
Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Dobrun – 
finanţare asigurată de CRFIR – realizat 50% 
Asfaltare drum comunal 1,2 Km, com. Drăghiceni –realizat 50% 
Asfaltare DC 85 Fălcoiou – 85% 
Modernizare străzi, com. Grojdibodu – 27% 
Asfaltare străzi în com. Mărunţei – realizat 57% 
Modernizare drumuri locale com. Mihăeşti – 50% 
Lucrări de pietruire a drumurilor com. Osica de Sus – Achiziţie 
balast şi servicii de profilare drumuri - Realizat 
Lucrări de asfaltare drumuri locale com. Pleşpiu – 54% 
Modernizare drumuri locale în com. Poboru – 77% 
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Asfaltare drumuri agricole extravilane – Măsura 125 PNDR – 
realizat 50% 
Asfaltare DC 75 Mihăileşti-Popeşti , oraş  Scorniceşti- 75% 
Modernizare DC 93 Com. Schitu – 50% 
Asfaltare Strada Dealul Viilor, Str. Mare şi DC 47, DC 38 şi 
prelungire Str. Dealul Viilor, Str. Speranţei şi str Dealul Izvorului 
şi construire pod din beton Str. Speranţei com. Sîmbureşti – în 
curs de realizare 
Modernizare DC 47 prin construire pod beton armat, com. 
Sîmbureşti – În curs de realizare,  
Modernizare Str. Corbului, Sat Sîmbureşti- realizat 
Asfaltare drum de exploataţie agricolă Mănuleştoi-Doneşti, com. 
Sîmbureşti- În curs de realizare 
Modernizare drum comunal Strejeşti-Grădinari – realizat 40% 
Modernizare drumuri locale com. Şerbăneşti – realizat 84,5% 
Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în com. Şopârliţa 
– realizat 20% 
Modernizare drum comunal 70 şi 71A com. Traian – realizat 90% 
Modernizare străzi com. Grojdibodu – 27% 

2 

Refacerea de drumuri 
naţionale la nivel 

european 

2.1 Modernizarea DN 67 B km 119+636-
158+200 – Proiect tehnic avizat de CTE-
CNADNR SA 

CNAIR SA 2017-2018 Nerealizat 
Trim. II 

Investiţia se va derula în funcţie de fondurile alocate 

2.2 Reabilitare DN6 Alexandria-Craiova, km 
132+435-185+230 (exclusiv municipiul 
Caracal) – în curs de reatribuire contract de 
lucrări 

CNAIR SA În funcţie de 
semnarea 

Contractului 
de lucrări şi 
asigurarea 
fondurilor 
necesare 
derulării 
acestuia 

Nerealizat 
Trim. II 

Investiţia se va derula în funcţie de fondurile alocate 

3 

Realizarea programului 
naţional de variante 

ocolitoare 

3.1 Varianta de ocolire a municipiului 
Caracal km 0+000-10+345 – Stadiu de 
execuţie lucrări 

CNAIR SA 2017 Nerealizat 
Trim. II 

Investiţia se va derula în funcţie de fondurile alocate 

3.2 Centura de ocolire oraş Balş – Stadiu de 
avizare a documentaţiei în CTE- Consiliul 
Interministerial 
  În cadrul Master Planul General de 
Transport al României, aprobat prin H.G. în 
data de 14.09.2016, se regăseşte proiectul 
Varianta de ocolire Slatina Balş (sector din 
A12 Piteşti-Craiova) la nivel de autostradă 
cu o lungime de 39.48 km 

DRDP 
Craiova 

2017-2018  Nerealizat 
Trim. II 

Investiţia se va derula în funcţie de fondurile alocate 
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3.3 Varianta de ocolire a municipiului 
Slatina- stadiu de elaborare a Proiectului 
Tehnic 
  În cadrul Master Planul General de 
Transport al României, aprobat prin H.G. în 
data de 14.09.2016, se regăseşte proiectul 
Varianta de ocolire Slatina Balş (sector din 
A12 Piteşti-Craiova) la nivel de autostradă 
cu o lungime de 39.48 km 

CNAIR SA 2017-2018 Nerealizat 
Trim. II 

Investiţia se va derula în funcţie de fondurile alocate 

4 

Reparaţii poduri 4.1 Pod pe DN 65 km 82+365 peste râul 
Vedea- stadiu de avizare a documentaţiei 
faza Studiu de fezabilitate în CTE-CNAIR 
SA 

DRDP 
Craiova 

2017 
(termenul de 
realizare a 

activităţii se 
referă la 

cantractul de 
servicii 
pentru 

elaborarea 
Studiului de 
fezabilitate)  

Nerealizat 
Trim. II 

Investiţia se va derula în funcţie de fondurile alocate 

4.2 Pod pe DN 64 km 35+900 peste pârâul 
Negrişoara – stadiu de avizare a 
documentaţiei faza Studiu de fezabilitate în 
CTE-CNAIR SA 

DRDP 
Craiova 

2017 
(termenul de 
realizare a 

activităţii se 
referă la 

cantractul de 
servicii 
pentru 

elaborarea 
Studiului de 
fezabilitate)  

Nerealizat 
Trim. II 

Investiţia se va derula în funcţie de fondurile alocate 

 Lucrări Publice     

1 

Prioritizarea investiţiilor 
şi reparaţiilor capitale 

aferente lucrărilor 
publice în contextul unei 

dezvoltări regionale 
durabile şi echilibrate 

1.1 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  
Şopîrliţa 
- Centrul  de  Îngrijire  şi  Asistenţă  Slatina 
clădirea fostului Centru de  Plasament  
Zorile, Slatina 

Consiliul 
Judeţean olt 

2017 Lucrari în 
execuţie 

Nu s-au realizat situaţii de lucrari 
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1.2 Realizare instalaţie de hidranţi interiori 
la Biblioteca Judeţeană Ion Minulescu 

Consiliul 
Judeţean olt 

2017 Lucrari în 
execuţie 

Nu s-au realizat situaţii de lucrari 

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

Consiliul 
Judeţean olt 

2017 Lucrari în 
execuţie 

Nu s-au realizat situaţii de lucrari 

1.4  Lucrări de reparaţii: 
- Reabilitarea  instalaţiei  electrice  la  
Centrul  Militar  Judeţean  Olt; 
- Refacere  acoperiş  la  corpul  garaje  al  
Centrului  Militar  Judeţean  Olt; 
- Reparaţii acoperiş  la  clădirea  Substaţiei  
de  Ambulanţă  Corabia 
- Lucrări  de  reparaţii  şi  de  
compartimentări  la  clădirea  Ambulanţă  
Drăgăneşti - Olt 

Consiliul 
Judeţean olt 

2017 Lucrari în 
execuţie 

Nu s-au realizat situaţii de lucrari 

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

Autorităţi 
ale 

Administraţi
ei Publice 

Locale 

2017 În derulare Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Unităţii de Primiri Urgenţă 
Integrată Spitalului Orăşenesc Corabia- în curs de realizare 
documentaţie proiect; 
Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea centrului 
comunitar integrat socio-medical Corabia- În documentare; 
Reabilitarea Clădirii Muzeului şi Casei de Cultură Corabia- În 
curs de realizare; 
Municipiul Caracal - Depunerea cererii de finanţare ”Restaurarea, 
consolidarea, echiparea şi dotarea bibliotecii Virgil Carianopol în 
vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural” – 100% 
Consolidare, reabilitare şi extindere Liceul Tudor Vladimirescu 
oraş Drăgăneşti-Olt – În execuţie 
Reconstruirea davei geto-dacice la Drăgăneşti-Olt – În execuţie 
Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară Bistriţa Nouă oraş 
Piatra Olt – În aşteptare documentaţie proiectare necesară 
demarării procedurii de licitaţie. 
Extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică la casele 
izolate din comuna Baldovineşti – 100% 
Instalare sistem de încălzire prin utilizarea energiei regenerabile, 
com Baldovineşti – 100%  
Finalizarea lucrărilor la obiectivu “Târg Săptămânal comuna 
Coloneşti” – realizat 100% 
Reabilitare cămin cultural Coteana – realizat 
Ridicarea Monumentului Eroilor căzuţi în primul şi al doilea 
război mondial, comuna Coteana - realizat 
Înfiinţare creşă în comuna Crîmpoia – Project declarat eligibil 
PNDR- evaluare oferte contract de lucrări 
Construcţie baza sportivă tip I în spaţiul rural sat Dobrun, comuna 
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Dobrun -61% 
Reabilitare Cămin Cultural com. Drăghiceni – realizat 50% 
Reabilitare şi modernizare grădiniţă cu program normal sat Satu 
Nou, com. Gura Padinii – În curs de execuţie lucrări 
Reabilitare Cămin cultural Com. Grojdibodu – 98% 
Construire Şcoala Generală cu clasele I-IV în comuna Icoana, Sat 
Floru - realizat 
Campus şcolar com. Izvoarele – realizat 56%- dosar instanţă 
Modernizare iluminat public în comuna Osica de Sus – achiziţie 
şi montaj corpuri de iluminat stradal 
Modernizare şi igienizare târg săptămânal com. Osica de Sus- 
Realizat 
Construcţie GPN Vlăduleni - Realizat 
Reabilitare Şcoală Gimnazială Pleşoiu – În derulare – 43% 
Reabilitare termică a unităţilor de învăţământ din com. Rotunda – 
realizat 70% 
Reabilitare şi modernizare Şcoala Generală corp B com. Rotunda 
– realizat 20% 
Renovare şi întreţinere cimitire în com. Rotunda –  realizat 50% 
Construire parc joacă pentru copii şi teren sport sat Sîmbureşti 
com. Sîmbureşti – Realizat 
Construire parc joacă pentru copii şi teren sport sat Ioniceşti com. 
Sîmbureşti – în curs de realizare 
Construire centru socio-cultural, com. Sîmbureşti – în curs de 
realizare 
Modernizare GPN Stănuleasa, modernizare Şcoala Gimnazială 
Sîmbureşti – În curs de realizare 
Construire punte pietonală din metal şi beton Sat Sîmbureşti-
Lăinele-Ioniceşti, com. Sîmbureşti – Realizat 
Construire punte pietonală din metal peste pârâul Cungrea, Sat 
Cerbeni, com. Sîmbureşti – realizat 
Construire punte pietonală din metal peste pârâul Valea 
Stănulesei, Sat Stănuleasa, com. Sîmbureşti - realizat 
Amenajare spatii de agrement parc şi teren de sport in comuna 
Vadastrita – în derulare 
Reabilitare Cămin Cultural Poganu, com Verguleasa– realizat 
98% 
Extindere clădiri Colegiul Național Ion Minulescu municipiul 
Slatina (lucrări continuare) – 55% 
Alimentare cu energie electrică Atelier Intercultural Victoria, 
Slatina- 100%   
Reabilitare Cămin Cultural Grojdibodu – 98% 
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1.6 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor 

Autorităţi 
ale 

Administraţi
ei Publice 
Locale din 

municipii şi 
oraşe 

2017 În derulare Îmbunătăţire energetică blocuri de locuinţe oraş Drăgăneşti-Olt- 
Faza DALI 
Municipiul Slatina 
- Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetica a blocurilor de 
locuinte din Municipiul Slatina, pentru familii cu un venit mediu 
sub 350 Euro/ luna (X) – realizat 80%; 
- Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetica a blocurilor de 
locuinte din Municipiul Slatina, pentru familii cu un venit mediu 
sub 350 Euro/luna (VI) (in continuare ) – realizat 100% 

1.7 Realizarea şi/sau extindere sistem de 
alimentare cu apă, reţea de distribuţie apă şi 
reţea apă uzată, branşamente apă şi racorduri 
canalizare 

Autorităţi 
ale 

Administraţi
ei Publice 

Locale 

2017 În derulare Alimentare cu apă potabilă com. Brîncoveni: forare puţ, 
construire rezervor apă potabilă, construire reţea de transport şi 
distribuţie apă potabilă – Proiect în curs de realizare. 
Canalizare şi epurare ape uzate – Execuţie reţea de canalizare şi 
construire staţie de epurare com. Brîncoveni – Proiect în curs de 
realizare. 
Depunerea proiectului Realizare sistem de canalizare şi staţie de 
epurare în com. Cezieni în vederea finanţării prin PNDL- realizat; 
Alimentare cu apă în comuna Crîmpoia – Project în execuţie 47% 
Alimentare cu apă comuna Cungrea – 95% 
Prima înfiinţare reţea de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare) 
în satele Cungrea, Oteştii de Jos şi Cepeşti com. Cungrea – 90% 
Înfiinţare sistem de canalizare în satele Curtişoara, Dobrotinet şi 
Pietrişu com. Curtişoara- Faza licitaţie a lucrărilor 
Alimentare cu apă com . Dăneasa – 75% 
Extindere sistem de alimentare cu apă com. Dobrun – program 
PNDL – 90% 
Extindere sistem de canalizare menajeră satele Dobrun, Chilii, 
Roşienii Mari şi Roşienii Mici– program PNDL – 65% 
Alimentare cu apă Cioroiu şi Cioroiaşu, com. Fălcoiu – 95% 
Sistem de canalizare menajeră în com. Giuvărăşti – realizat 72% 
Înfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna 
Gîrcov – realizat 40% 
Alimentare cu apă sat Alimăneşti com. Izvoarele – 68% - dosar 
instanţă 
Extindere gospodărie de apă şi reţele de distribuţie în satul 
Mihăeşti şi satul Buşca co. Mihăeşti – 60% 
Extinderea reţelei de canalizare menajeră în satele Strejeştii de 
Sus şi Colibaşi com. Strejeşti – realizat  74% 
Înfiinţare reţea publică de apă uzată com Şopârliţa (canalizare, 
staţie de epurare) – realizat  9% 
Extindere reţea distribuţie apă şi reţea apă uzată în satul Teslui şi 
satul Cherleştii din Deal Com. Teslui – Licitaţie lucrări evaluare 
oferte. 
Alimentare cu apă Verguleasa (OUG 28) – 100% 
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Canalizare com. Verguleasa – 20% 
Alimentare cu apă potabilă şi reţea de canalizare  com. Vulpeni – 
în curs de licitaţie, 
Reţea de canalizare, com. Vulpeni – În curs de realizare 

1.8 Introducerea şi/sau extindere reţea gaze 
naturale 

Autorităţi 
ale 

Administraţi
ei Publice 

Locale 

2017 În curs de 
realizare 

Gaze naturale Comuna Crâmpoia – proiect SF ; 
Extindere reţea gaze naturale în oraşul Potcoava – lucrări în 
desfăşurare 

1.9 Construire apartamente tip ANL, 
locuinţe sociale 

Autorităţi 
ale 

Administraţi
ei Publice 
Locale din 

municipii şi 
oraşe 

2017-2018 În derulare Construirea a 40 de apartemente tip ANL în oraşul Drăgăneşti Olt 
– Proiect depus la MDRAPFE în vederea finanţării. 
Realizarea în oraşul Scorniceşti a două blocuri locuinţe sociale – 
32 u.l. – realzat 40%. 
 

 PROTECŢIA CONSUMATORULUI     

1 

Desfăşurarea de acţiuni 
de control pentru 

asigurarea cerinţelor de 
securitate şi/sau de 

conformitate a 
produselor şi serviciilor, 

precum şi în scopul 
protecţiei drepturilor şi 
intereselor economice 

ale consumatorilor 
privind furnizarea de 
produse şi servicii, 

inclusiv servicii 
financiare şi de interes 

public 

1.1 Desfăşurarea acţiunilor de control:  
- prevăzute în Planul de verificare a 

operatorilor economici, comunicat de 
ANPC; 

- propuse de Comisariatul Judeţean 
pentru Protecţia Consumatorilor Olt 

 

ANPC 
Comisariatul 

Judeţean 
pentru 

Protecţia 
Consumatorilor 

Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

În intervalul 27.03 - 30.06.207 s-u desfăşurat 10 acţiuni de control 
prevăzute în Planul de verificare a operatorilor economici, 
comunicat de ANPC 
 
În intervalul 01.04 - 30.06.207 s-u desfăşurat 6 acţiuni de control 
propuse de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Olt 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Realizarea de acţiuni 
specifice de control 
privind modul de 

distribuţie a produselor 
alimentare conform 

prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului 

nr. 96/2002 

2.1 Efectruarea de controale specifice în 
unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar de 
pe raza judeţului Olt; 
- Control privind modul de derulare a 
Programului Naţional 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 

ANPC 
CJPC Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost verificate 16 unitati scolare şi preşcolare 
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cu program normal de 4 ore 

3 

Dezvoltarea 
instrumentelor de 

informare şi educare a 
consumatorilor 

3.1 Intensificarea activităţilor de informare, 
consiliere şi educare a consumatorilor şi 
operatorilor economici, prin mijloace mass-
media, activităţi parteneriat public- Privat 
tripartit 

ANPC 
CJPC Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost realizate 103 acţiuni de informare, consiliere şi educare a 
consumatorilor şi operatorilor  economici prin mijloace mass-
media, au fost înregistrate 142 de petiții iar cercetate si 
solutionate 160 petitii ale consumatorilor. 

POLITICI AGRICOLE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

1 

Program de susţinere 
produse deficitare 

- Implementarea H.G. nr. 
39/2017 pentru 

aprobarea schemei 
“Ajutor de minimis 

pentru aplicarea 
programului de susţinere 
a produsului tomate în 

spaţii protejate”, 
beneficiarilor, de condiţii 
de eligibilitate, modului 
de acordare a ajutorului 

de minimis, valorii 
anuale totale a acestuia, 
precum şi a modalităţii 
de verificare şi control 

- Implementarea H.G. 
minimis porcine (proiect) 

1.1.Mediatizare/informare potenţiali 
beneficiari; 
- Înfiinţare registru judeţean de centralizare 
al cererilor; 
- Verificare cereri şi documente anexate; 
- Acordare sprijin; 
- Controale periodice ale exploataţiilor 
înscrise. 

Direcţia 
pentru 

Agricultură 
Judeţeană 

Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

Trim. II -Mediatizarea prevederilor HG 39/2017,  pentru 
aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea 
programului de susţinere a produsului tomate în spaţii 
protejate”,in toate localitatile judetului Olt cu potential legumicol. 
-Implementarea Programului: 
-Numar cereri beneficiari inscrisi in Registrul judetean-120; 
-Verificare cereri in teren- la plantare(anexa 4a)-228 beneficiari; 
-Verificare cereri in teren la inceputul rodirii (anexa 4b)-1118. 
 
Acordare sprijin 
- Număr de beneficiari care au primit ajutorul de minimis – 

1328 
- Valoarea  sprijinului – 17.903.299,20 lei 
 

2 

Realizarea unui program 
de pregătire de scurtă 

durată pentru lucrătorii 
din agricultură în 

parteneriat public privat 

2.1 Realizarea cursurilor de: 
- calificare a producătorilor agricoli, 

condiţie obligatorie pentru accesarea 
fondurilor alocate prin măsurile din PNDR 
2014-2020; 

- iniţiere a producătorilor agricoli; 
- formare şi perfecţionare a 

specialiştilor consultanţi (formare 
formatori); 

- instruire a beneficiarilor măsurilor 
din PNDR 2014-2020 (Submăsura 6.1 
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri; 
Submăsura  6.3. Sprijin pentru dezvoltarea 

Direcţia 
pentru 

Agricultură 
Judeţeană 

Olt 
Compartime
ntul formare 
profesională, 
promovare şi 

elaborare 
proiecte 

2017 
În funcţie de 

solicitări 

Realizat 
Trim. II 

S-au organizat- 5 clase de  cursanti: 
                 - 41- lucrator in cultura plantelor; 
                  -84- legumicultor. 
-Instruirea tuturor consultantilor din cadrul DAJ (formare de 
formatori); 
Instruirea producatorilor agricoli privind: 
-legislație,cerințe, și sprijinul acordat prin programul de sprijin 
pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria 
alimentară, pentru ca aceștia să-și găsească un loc de muncă 
atractiv sau pentru a se reîntoarce, în mediul rural.Schemele de 
plăți care se aplică în agricultură în anul 2017, descrierea acestora 
și condiţiile de accesare;-1550 de beneficiari; 
-detalierea noţiunii de fermier activ-1000 de  producatori agricoli; 
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fermelor mici; Măsura 10 – Agromediu şi 
climă; Măsura 11 – Agricultura ecologică) 

-Masuri  PNDR 2014-2020- 900 de fermieri; 
-practici, tehnologii în sistem ecologic -130 de fermieri; 

2.2 Acţiuni de informare a producătorilor 
agricoli privind: 
- Normele şi cerinţele de ecocondiţionalitate; 
- Măsurile PNDR 2014-2020; 
- Schemele de plăţi care se aplică în 
agricultură în anul 2017; 
- Programul Naţional de Sprijin al României 
în sectorul Vitivinicol 2014-2018; 
- Codul de bune practici agricole; 
- Utilizarea produselor şi echipamentelor de 
protecţie a plantelor, agricultura ecologică, 
etc.. 

Direcţia 
pentru 

Agricultură 
Judeţeană 

Olt 
Compartime
ntul asistenţă 

tehnică 
zonală RICA 

2017 Realizat 
Trim. II 

Informarea fermierilor privind: 
-cerinte de ecoconditionalitate-250 fermieri; 
-codul de bune practici agricole -1050 fermieri; 
-tehnologii noi de cultura a plantelor si cresterea animalelor-750 
de fermieri; 
-adaptarea agriculturii la efectele schimbarilor climatice-200 de 
fermieri; 
-respectarea normelor de igiena pentru a obtine lapte confom cu 
standardele UE-25 fermieri; 
-utilizarea produselor  si echipamentelor de protectie a plantelor  
80 de fermieri. 

3 

Refacerea şi extinderea 
sistemului de irigaţii 

3.1 Acţiuni de Control, îndrumare şi 
monitorizare   a organizaţiilor de 
îmbunătăţiri funciare (OIF)/federaţiilor de 
organizaţii de îmbunătăţiri funciare (FOIF),  
asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii (AUAI); 
Colaborare cu Oficiul de reglementare al 
organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare 
denumit în continuare OROIF din MADR în 
care prezintă constatările rezultate din 
analiza documentaţiei de constituire sau 
reorganizare şi propune OROIF avizarea sau 
respingerea cererii solicitantului; 
 

D.A.J .Olt 
Serviciul 

monitorizare
, inspecţii 
tehnice, 

verificare şi 
control în 
domeniul 

agriculturii 
şi industriei 
alimentare şi 

statistică 
agricolă, 

monitorizare 
piaţă 

2017 
Conform 

programului 
stabilit de 
MADR 

Realizat 
Trim. II 

În baza Ordinului 152/15.05.2017 pentru aprobarea unor măsuri 
în scopul stimulării creşterii suprafeţelor agricole care irigă s-a 
constituit Grupul tehnic de sprijin pentru înfiinţarea şi 
revitalizarea Organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare. Acţiunile 
desfăşurate de grupul tehnic de sprijin s-au concretizat în întâlniri 
de lucru la primăriile: Rotunda, Deveselu, Drăghiceni, Rusăneşti, 
Corabia, cu reprezentanţi ai societăţilor agricole, pentru 
înfiinţarea OUAI Rotunda Polovine, OUAI Rotunda Valea 
BOICI, OUAI Deveselu I Romanaţi, OUAI Roua Drăghiceni, 
OUAI Rusăneşti, OUAI Sucidava, OUAI Celeiu, OUAI Strejeşti, 
Pleşoiu. În cadrul acestor întâlniri s-au constituit comitete de 
iniţiativă pentru fiecare OUAI. Au fost încheiate contracte cu 4 
OUAI pe suprafaţa de 15982 ha. Lunar s-a transmis raport de 
activitate la MADR în conformitate cu prevederile Ordinului 
152/2017. 

4 

Înregistrarea de grupuri 
şi organizaţii de 
producători şi 

Acordarea licenţelor de 
depozit şi a certificatelor 

de depozit pentru 
cereale. 

Gestionare R.P.V, carnete 
viticultor 

4.1 Verificarea şi prelucrarea documentaţiei, 
verificare în teren şi eliberarea actelor 
necesare; 
- Înscrierea solicitanţilor în Registrul 
Plantaţiilor Viticole 
 

D.A.J .Olt 
Comp. 

Implementar
ea 

politicilor şi 
strategiilor 

în 
agricultură 

 

2017 
la solicitarea 
beneficiarilor 

În curs de 
realizare 

Nu au fost solicitari  privind infiintarea grupurilorde producatori; 
 
În trim. I 2017 - In Registrul Plantatiilor Viticole s-au  modificat 
un numar de 45 de anexe(anexa 3-privind modificarea datelor 
parcelelor viticole); 
-Nu au fost solicitari privind licentele de depozit; 
-Nu este cazul in trim I-eliberare carnete de viticultor; 

5 
Program de încurajare a 
agriculturii ecologice şi 
a produselor tradiţionale 

5.1 Primire/înregistrare documentaţie, 
verificare în teren şi înaintare documentaţie 
la MADR pentru înscriere în Registrul 

D.A.J.Olt 
Comp. 

Implementar

2017 
la solicitarea 
beneficiarilor 

În curs de 
realizare 

Trim. I - Produse traditionale-este în lucru  o documentatie 
privind inscrierea produsului –Zacusca de Giuvărăşti  in RNPT. 
Produse ecologice: 
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 Naţional de Produse Tradiţionale. 
- Primire/ înregistrare/verificare şi propunere 
de înregistrare a operatorilor economici în 
Registrul Naţional de Reţete Consacrate 
 

ea  
politicilor  şi 
strategiilor 

din  
industria 

alimentară şi  
de  

promovare a 
schemelor 
de calitate 

-s-au inscris la DAJ,un numar de 5 operatori din acest sector,dupa 
cum urmeaza: 
-2 producatori-sectorul pomicol (catina,prun ); 
-2producatori in domeniul apicol; 
-un producator detinator de pajisti permanente. 
Nu au fost solicitari privind reteta consacrata. 
Trim. II -  
Nu au fost solicitări pentru înregistrarea Produselor traditionale în 
RNPT. 
Produse ecologice: 
-s-au inscris la DAJ,un numar de 28 operatori din acest sector, 
dupa cum urmeaza: 
-18 producatori-sectorul vegetal; 
- 6 producatori in sectorul zootehnic; 
- 2 procesatori (furaje, condiţionare cereale).; 
- 2 comercianţi 
Nu au fost solicitari privind reţeta consacrata. 

6 

Inspecţii de specialitate 
pentru sectorul agricol 

 

6.1 Inspecţii tehnice:  
- privind respectarea condiţiilor în spaţii de 
depozitare pentru produse agricole, 
prelevare de probe de grâu, înregistrare 
contracte de cultură pentru tutun ,plante 
medicinale şi aromatice; 
- de verificare/prelevare probe în toate fazele 
producerii vinului, inclusiv la 
comercializare. 
Control cu privire la modul de aplicare a 
Programului de acţiune pentru protecţia 
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse 
agricole la nivel de unităţi administrativ 
teritoriale/ exploataţii agricole; 
Verificarea culturilor de plante ce contin 
substanţe stupefiante şi psihotrope şi a 
culturilor de tutun. 
Eliberare/verificare autorizații de cultivare a 
plantelor modificate genetic, inspecții în 
agricultura  ecologică. 

D.A.J. Olt 
Serviciul 

monitorizare
, inspecţii 
tehnice, 

verificare şi 
control în 
domeniul 

agriculturii 
şi industriei 
alimentare şi 

statistică 
agricolă, 

monitorizare 
piaţă 

 

2017 
Conform 

programului 
anual 

aprobat de 
MADR 

În curs de 
realizare 

- S-au efectuat 17 inspectii  în spaţii de depozitare pentru produse 
agricole.Nu s-au aplicat sanctiuni. 
-In domeniul vitivinicol s-au efectuat un numar de 24 de 
verificari. 
-S-au prelevat doua probe de vin.Nu s-au identificat 
neconformitati.S-a aprobat un Plan de reconversie la cultura vitei 
de vie in vederea infiintarii unei suprafete de 31,43 ha,in valoare 
de 396332,30 euro.(fonduri europene) 
Referitor la  controlul  modului  de aplicare a Programului de 
acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din 
surse agricole la nivel de unităţi administrativ teritoriale/ 
exploataţii agricole-nu a fost cazul 
-Contracte de tutun inregistrate de DAJ OLT-4; suprafata 
contractata  - 6 ha.Nu s-au facut inspectii la aceasta cultura. 
-Eliberare autorizatie pentru cultura plantelor ce contin substante  
stupefiante si pshihotrope destinate utilizarii in 
industrie/alimentatie –eliberat o autorizatie ,pentru suprafata de  
29,45 ha canepa-localitatea Scornicesti. 
-Verificarea culturilor de plante ce contin substanţe stupefiante şi 
psihotrope şi a culturilor de tutun,-nu s-a verificat suprafata din 
cultura. 
-Inspectii in agricultura ecologica-nu s-au facut in trimestrul II. 

7 

Scoaterea din circuitul 
agricol a terenurilor 

7.1 Primire şi verificare documentaţie, 
înaintarea acesteia la MADR pentru emitere 
AVIZ. 
 

D.A.J. Olt 
Comp. 

Implementar
ea 

2017 
la solicitarea 
beneficiarilor 

Realizat 
Trim. II 

S-au eliberat 6 Avize din care: 
- 4 Avize PUG(185,27 ha –localitati: Dobrosloveni; Garcov, 
Giuvarasti; Morunglav) 
- 2 Avize  PUZ(6023mp.in vederea constructiei unei spalatorii 
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politicilor şi 
strategiilor 

în 
agricultură 

auto si dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata) 
              

8 

Aplicare măsuri de 
reglementare a vânzării 
terenurilor extravilane 

8.1 Eliberare avize specifice prevăzute de 
Legea nr. 17/2014 – privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării-
terenurilor agricole pentru dosarele în care a 
fost depusa comunicarea de acceptare a 
ofertei, DAJ OLT emite AVIZ iar pentru 
celelalte dosare primăriile emit adeverinţă de 
vânzare liberă. 
Oferta, comunicarea de acceptare şi avizul  
final se afişează pe site  DAJ OLT. 

D.A.J. Olt 
Comp. 

Implementar
ea 

politicilor şi 
strategiilor 

în 
agricultură 

 

2017 
la solicitarea 
beneficiarilor 

Realizat 
Trim. II 

- S-au inregistrat  1041 de oferte de vanzare,a terenurilor agricole. 
- S-au eliberat 260 de avize  

Studii Pedologice şi Agrochimice 

 

Aplicarea continuă a 
măsurilor legislative ce 
fac obiectul de activitate 

al Oficiului de Studii 
Pedologice şi 

Agrochimice Olt, 

1.1. Realizarea Sistemului Naţional de 
Monitorizare Sol-Teren pentru Agricultură 
(Ordin 278/2011) 

Oficiului de 
Studii 

Pedologice 
şi 

Agrochimice 
Olt, 

2021 În curs de 
realizare 

U.A.T  Strejeşti – faza finală; 
UAT Pleşoiu – faza teren, laborator; 
UAT Obârşia – faza teren; 
UAT Stoicăneşti – faza teren. 

1.2 Realizarea de studii pedologice şi 
agrochimice necesare întocmirii: 
- Proiectelor de Amenajament Pastoral la 
nivelul UAT-urilor (OUG 34/2013); 
- Proiectelor cu finanţare europeană în 
domeniul agriculturii (PNDR 2014-2020); 

OSPA Olt 2017 În curs de 
realizare 

În trim. II - Documentaţii în vederea întocmirii Proiectului de 
Amenajament pastoral pentru 6 U.A.T. – uri; 
- 16 studii elaborate pentru reconversie viticola sau infiintari de 
plantatii pomicole; 
 

1.3 Realizarea de studii pedologice de 
încadrare a terenurilor în clase de calitate în 
vederea scoaterii sau redării terenurilor în 
circuitul agricol sau în vederea introducerii 
în intravilanul localităţilor a unor suprafeţe 
de eren prin PUG sau PUZ 

OSPA Olt 2017 În curs de 
realizare 

Trim. II - 12 de studii elaborate la solicitarea persoanelor fizice si 
juridice 

1.4 Realizarea de studii: 
- agrochimice pentru aplicarea rationala pe 
terenurile agricole a ingrasamintelor chimice 
si organice; 
- pedologice si agrochimice pentru utilizarea 
in agricultura a namolului produs de statiile 
de epurare (ORD.344/2004); 

OSPA Olt 2017 În curs de 
realizare 

Trim. II - 2 studii agrochimice pe o suprafata de 200 Ha; 
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1.5 Realizarea de studii si analize chimice si 
fizice de sol la solicitarea beneficiarilor 
privati si publici. 

OSPA Olt 2017 
la solicitarea 
beneficiarilor 

privati şi 
publici. 

În curs de 
realizare 

Trim. II - 15 probe de sol recoltate de beneficiari 

SUPRAVEGHEREA ŞI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII REGLEMENTĂRILOR COMUNITARE ŞI NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI BUNĂSTĂRII 
ANIMALE, AL IDENTIFICĂRII ŞI ÎNREGISTRĂRII ANIMALELOR ŞI AL SUPRAVEGHERII SANITARE VETERINARE 

1 

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 şi 
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 şi evaluarea structurilor 
tehnice interne ale DSVSA Olt. 

Direcţia 
Sanitară 

Veterinară şi 
pentru 

Siguranţa 
Alimentelor 

Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

In cursul trimestrului II - 2017, consilierii din cadrul  
Compartimentului Antifrauda au efectuat un numar de 83 
inspectii, dupa cum urmeaza: 
- 31 inspectii efectuate in vederea solutionarii petitiilor primite si 
inregistrate direct sau indirect la D.S.V.S.A. Olt; 
- 34 inspectii efectuate in baza notelor de serviciu primite de la 
A.N.S.V.S.A. Bucuresti; 
- 18 inspectii efectuate din dispozitia Directorului Executiv al  
D.S.V.S.A. Olt. 
Serviciul Control Oficial Siguranta Alimentelor 
Produse de origine nonanimala: 
-165 controale oficiale PSC; 
-33controale oficiale notelor de serviciu; 
-2 controale tematice ; 
-0 controale oficiale notificari de alerta; 
-25 recontroale; 
-89 controale oficiale cf.Ord.ANSVSA nr.113/2008; 
Produse de origine animala: 
1.In unitati autorizate sanitar veterinar si pentru siguranta 
alimentelor: 
-116 controale oficiale conform PC ; 
-9 controale oficiale conform notelor de serviciu; 
-15  controale tematice; 
-605 controale cf.Ord.64/2007; 
1.In unitati inregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta 
alimentelor: 
-456  controale oficiale 
-74 controale tematice conform notelor de serviciu 
-4 control  oficiale notificari de alerta; 
-9  recontroale; 
-37 controale oficiale tematice; 
-82 controale cf.Ord.64/2007 
Serviciul Catagrafie, Inregistrare, Evaluare, Traces 
In domeniul sigurantei alimentelor au fost evaluate 34 unitati cu 
activitate in domeniu: brutarii–7; laborator cofetarie patiserie – 4; 
mori - 13; fabriciconserve legume-fructe-2; baruri – 2; magazine 
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– 4;fabr inghetata-1; comercializare produse congelate - 1.  
 In domeniul unitatilor de industrie alimentara au fost auditate, 
conform planificarii, 14 unitati. 
Scopul efectuarii auditului si evaluarii obiectivelor este incadrarea 
unitatii auditate/evaluate in grupa de risc.Serviciul Control 
Serviciul Control Oficial Sanatate Animala 
Au fost efectuate  controale, dupa cum urmeaza: 
 -verificarea conformitatii executarii in teren a actiunilor sanitare 
veterinare si de identificare si inregistrare a animalelor de catre 
medicii veterinari de libera practica imputerniciti- cabinete 
medicale veterinare 
-controale tematice cu scopul verificarii respectarii conditiilor de 
biosecuritate si bunastare si realizarea actiunilor sanitatre 
veterinare obligatorii in ferme da pasari, bovine si   suine.  
-verificarea respectarii legislatiei privind ecarisarea teritoriului la 
nivelul  unitatilor de neutralizare,transportatorilor SNCU. 
-verificarea respectarii normelor sanitare veterinare cu privire la 
circulatia, comercializarea, depozitarea si utilizarea produselor 
medicinale de uz veterinar si respectare legislatiei saniatare 
veterinare de catre cabinete medicale veterinare si exploatatii 
comerciale de animale. 
- verificarea respectarii legislatiei privind circulatia, 
comercializarea, depozitarea si utilizarea furajelor in hrana 
animalelor. 

 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. 

DSVSA Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost inregistrate conform Ordinului Presedintelui ANSVSA nr. 
111/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 a) pentru activitati de vanzare cu amanuntul: magazine 
alimentare – 21; laborator patiserie – cofetarie - 2;   centru 
prelucrare lapte - 1; cantine - 1;  gratar mici - 3; rulota fast-food - 
1;  fast-food - 1; restaurant - 4; braserie - 1; carmangerie - 1; 
depozit alim - 1; supermarket - 3; pizzerie-1; mori - 2; gogoserie - 
1; fabrica bere - 1; baruri – 13; depozit alim-2; depozit cereale-3; 
comert cu ridicata - 2;magazin de produse nonalim-1; mijloace de 
transport produse de origine non animala –34.  
b) pentru vanzare directa: extractie, depozitare, comercializare 
miere - ...... 
 Au fost autorizate conform Ord. 57/2010 un numar de 10 
mijloace de transport pentru produse alimentare de origine 
animala. Totodata au fost vizate 52 mijloace transport pentru 
produse alimentare de origine animala. 
 Au fost autorizate conform Ordinului Presedintelui ANSVSA nr. 
16/2010, cu modificarile si completarile ulterioare  7 societati cu 
activitate care se supun autorizarii. 
 Au fost inregistrate conform Ordinului Presedintelui ANSVSA 
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nr. 16/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,   14 
societati, cu diverse activiatati care se supun inregistrarii sanitare 
veterinare.  
Au fost emise 3 avize si 61 notificari/negatii pentru proiecte 
finantate din fonduri europene. 

 1.3 Clasificarea unităţilor din domeniul 
alimentar şi zootehnic pe baza riscului şi 
definirea priorităţilor în controalele oficiale. 

DSVSA Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

Auditul si evaluarea unitatilor de industrie alimentara se 
efectueaza in conformitate cu prevederile Reg. 882/2004, 
obiectivele urmarite fiind respectarea conditiilor generale si 
specifice de igiena, in functie de activitatea desfasurata de fiecare 
unitate, prevazute in legislatia nationala si comunitara. In baza 
punctajului obtinut se realizeaza incadrarea unitatii in grupa de 
risc. Scopul acestor audituri/evaluari este de a elimina aparitia 
oricarui risc pentru siguranta alimentelor. 
Incadrarea unitatilor de produse de origine non-animala   evaluate 
in grupa de risc: 
-  grupa de risc scazut – 26 unitati; 
- grupa de risc mediu – 7 unitati;  
- grupa de risc ridicat –  1 unitate. 

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

DSVSA Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

Compartiment Antifrauda - S-au aplicat un numar de  8 
sanctiuni contraventionale conform HG 984 / 2005 si Legea 
205/2004 cu modificarile si  completarile ulterioare in valoare 
totala de 11400 lei si un numar de 16 Avertismente conform  
OG2/2001.  
S-a propus emiterea O.S.A pentru o unitate avand ca obiectiv 
restaurant. 
Neconformitati constatate : 
• nerespectarea normelor privind conditiile de depozitare a 
produselor alimentare; 
• manipularea produselor alimentare cu incalcarea normelor 
sanitare veterinare si pentru  siguranta alimentelor; 
• ambalarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor 
alimentare; 
• neasigurarea animalelor a unui adapost corespunzator si 
asistenta sanitara veterinara. 
Serviciul Control Oficial Siguranta Alimentelor 
   S-au aplicat 27 amenzi contraventionale conform HG 984 / 
2005 cu modificarile si completarile ulterioare in valoare totala de 
88800 lei, si s-au  propus 7 ordonante pentru suspendarea activita 
tii si 4 ordonante de interzicerea activitatii.    

 1.5 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 

DSVSA Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost monitorizate si efectuate un numar de 23 schimburi 
intracomunitare cu produse alimentare de origine animala din 
state membre catre Romania si 44 schimburi intracomunitare din 
Romania catre alte state membre. S-au realizat 13 importuri din 
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non-animală, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor în vigoare. 

tari terte cu produse de origine animala. De asemenea in domeniul 
produselor de origine non animala s-au efectuat un numar de 8 
schimburi intracomunitare. Au fost efectuate 6 importuri de 
legume si conserve legume-fructe din tari terte. 
In domeniul sanatatii animale, au fost efectuate 14 schimburi 
intracomunitare cu animale vii provenite din state membre UE. 

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

DSVSA Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

A  fost  notificare retragere produse neconforme de la 
comercializare; 

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

DSVSA Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Olt 
se afla intr-un intens proces de adaptare a capacitatii de lucru la 
cerintele actuale ale diagnosticului veterinar, in conformitate cu 
prioritatile in domeniu pe plan european si cu statutul 
epizootologic al judetului OLT, care se constituie ca zona de 
protectie antiepizootica pentru teritoriul Romaniei si situarea 
acestuia in zona I de risc perivind contaminarea transfrontaliera. 
LSVSA Slatina a desfasurat activitate de supraveghere, diagnostic 
si determinari in conformitate cu prevederile Programului 
National al actiunilor strategice de supraveghere, profilaxie si 
combatere a bolilor la animale, precum si a solicitarilor de la 
diversi producatori si procesatori: 
Compartiment Siguranta Alimentelor: 
- Laboratorul Chimie Alimentara : 208 probe cu 625 analize, 
- Laboratorul Microbiologie Alimente: 1648  probe cu 4673 
analize, 
 Laborator Toxicologie: 69 probe  
Compartiment Sanatatea Animalelor 
Laboratorul Virusologie: 
-Bluetongue 170 probe 
- AIE 9323 probe 
-Leucoza Enzootica Bovina -12837 probe 
- Pesta Porcina Clasica ELISA  416 probe 
Laboratorul de parazitologie: Trichineloza: 2 ex direct ,41 ex 
digestie artificiala mistreti, Albine: 18 probe, Insecte culicoide: 5 
probe 
Laborator Bunastarea Animalelor:  
- 345 probe sanitatii ferme  
- 4 proba apa.   
Bacteriologie  
generala: 
- 133 probe. 
 -Laborator Toxicologie:, 36 probe furaje ,  
Examen toxicologic: 7 proba  
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Laborator Serologie:  
Bruceloza  Bovina 13155 probe, 
Bruceloza suina 302 probe  
Laborator Morfopatologie (EST):  
- 524 probe bovine 
- 328 probe ovine 
- 241 probe caprine 
Laboratorul este acreditat RENAR cu  un numar de 63 metode de 
diagnostic si analiza. 

2 

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 
2017, in conformitate cu 

prevederile legislatiei 
sanitare veterinare si 

pentru siguranta 
alimentelor 

2.1 Implementarea şi realizarea Programului 
acţiunilor de supraveghere, prevenire, 
control şi eradicare a bolilor la animale, a 
celor transmisibile de la animale la om, 
protecţia animalelor şi protecţia mediului, de 
identificare şi inregistrare a bovinelor, 
suinelor, ovinelor şi caprinelor, a altor 
acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, 
aprobate si cofinantate de Uniunea 
Europeana şi Programul de supraveghere şi 
control în domeniul siguranţei alimentelor 
pentru anul 2016, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei sanitare veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor. 

DSVSA Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost efectuate  controale, dupa cum urmeaza: 
 -verificarea conformitatii executarii in teren a actiunilor sanitare 
veterinare si de identificare si inregistrare a animalelor de catre 
medicii veterinari de libera practica imputerniciti- cabinete 
medicale veterinare 
-controale tematice cu scopul verificarii respectarii conditiilor de 
biosecuritate si bunastare si realizarea actiunilor sanitatre 
veterinare obligatorii in ferme da pasari, bovine si   suine.  
-verificarea respectarii legislatiei privind ecarisarea teritoriului la 
nivelul  unitatilor de neutralizare,transportatorilor SNCU. 
-verificarea respectarii normelor sanitare veterinare cu privire la 
circulatia, comercializarea, depozitarea si utilizarea produselor 
medicinale de uz veterinar si respectare legislatiei saniatare 
veterinare de catre cabinete medicale veterinare si exploatatii 
comerciale de animale. 
- verificarea respectarii legislatiei privind circulatia, 
comercializarea, depozitarea si utilizarea furajelor in hrana 
animalelor. 
In cursul trimestrului II 2017  s-a eliberat  un numar de  de 1193 
pasapoarte, urmare a cererilor depuse de catre proprietarii de 
bovine din judetul Olt; 
S- au verificat un numar de 117deconturi depuse de catre medicii 
veterinari de libera practica imputerniciti, privind identificarea si 
inregistrarea animalelor pentru trimestrul II 2017,iar pentru 12 
CSVA- uri s-a efectuat si verificarea in teren, prin supracontrol  
Sunt in curs de verificare un numar de 21 deconturi privind 
identificarea si inrtegistrarea animalelor depuse de catre medicii 
veterinari de libera practica imputerniciti din judetul Olt. 
Au fost efectuate inspectii in exploatatiile   comerciale de tip A si 
exploatatii nonprofesionale conform acordului de delegare privind 
verificarea respectarii de catre agricultori  a cerintelor legale in 
materie de gestionare SMR 4-9 si a bunelor conditii agricole de 
mediu(GAEC)-pentru un numar de 79 exploatatii din judetul 
OLT. 
S-a efectuat control in teren la un nr. de 92 circumsriptii sanitar 
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veterinare privind efectuarea inspectiei in exploattiile 
nonprofesionale. 

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 

Oficiul de 
Cadastru şi 
Publicitate 
Imobiliară 

Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

Trim. II - S-au înregistrat şi soluționat 14.620 cereri având ca 
obiect prima înregistrare a imobilelor/unităților individuale, 
eliberare extrase de informare, eliberare extrase de autentificare, 
dezmembrări / comasări, întabulări sau înscrieri provizorii, notări, 
rectificări, actualizare informatii tehnice,  eliberare de copii 
certificate din mapa de acte si cărți funciare, eliberare certificat 
privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte 
funciară după numele/denumirea proprietarului, eliberare duplicat 
titlu de proprietate, eliberare certificat de sarcini sau extras din 
planul cadastral, pe ortofotoplan . 

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

OCPI Olt 2017 În derulare      Pentru UAT Vișina Nouă documentele se află în etapa de 
Verificare şi recepţia livrării „Documentele tehnice ale 
cadastrului- copie finală”(Livrarea nr.3) 
      Pentru UAT Vișina- documentele se află în etapa de Verificare 
şi recepţia livrării „Documentele tehnice ale cadastrului- copie 
spre publicare” (ANCPI?PV Acceptanţă) Livrarea 2 
      Pentru UAT Vădastra documentele se află în etapa de 
Verificare şi recepția livrării „Documentele tehnice ale 
cadastrului- copie spre publicare” (ANCPI?PV Acceptanţă) 
Livrarea 2 
      UAT-urile Brastavățu și Oboga sunt în faza de măsurători 
topografice şi colectare acte de proprietate, generare fișiere cgxml 
      Pentru UAT Milcov, nu a fost stabilită data începerii lucrărilor 

1.3 Introducerea lucrărilor de înregistrare 
sistematică iniţiate de unităţi administrativ-
teritoriale pentru sectoare cadastrale, 
finanţate în cadrul Programului naţional de 
cadastru şi carte funciară prin alocarea 
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale de 
sume de la bugetul Agenţiei Naţionale, prin 
bugetele oficiilor teritoriale, pe bază de 
contract de finanţare multianual, care va 
conţine inclusiv clauze referitoare la 
procedura de monitorizare a lucrărilor de 
către Agenţia Naţională, prin oficiile 
teritoriale, în conformitate cu prevederile art. 
34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

OCPI Olt 2017 În derulare Număr imobile înscrise în cartea funciară în urma recepţionării 
documentaţiilor întocmite pe sectoare cadastrale 2016-2017: 
41.597, din care 36.582 în anul 2017. 
În baza adresei ANCPI nr. 12993/31.05.2017, potrivit dispoziţiei 
art. 5, pct 5-7 din Procedură aprobată prin ODG nr. 819/2016, 
OCPI Olt a transmis la data  de 08.06.2017, Notificare către cele 
103 UAT-uri eligibile, însoţită de documentele necesare în 
vederea încheierii contractelor de finanţare a lucrărilor de 
înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, multianuale (2017-
2019). Până la data de 30.06.2017, s-au încheiat 87 de contracte 
de finanţare. 
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finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 9 alin. (341) - 
(3412) din Legea cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale 
art.3 din Procedura şi modalitatea de alocare 
a sumelor, precum şi raportarea de către 
beneficiari a stadiului de execuţie a 
lucrărilor pentru lucrările de înregistrare 
sistematică iniţiate de unităţile administrativ- 
teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului 
general al ANCPI nr. 819/2016  
1.4 Conversia cărţilor funciare existente pe 
suport analogic, în arhiva OCPI Olt, în 
sistemul informatic integrat de cadastru şi 
publicitate imobiliară 

OCPI Olt 2017 În derulare -s-au efectuat 5 conversii din oficiu / actor pe săptămână ; 
-conversia cărților funciare în cadrul cererilor înregistrare în 
trim.II 2017  

1.5 Îndreptarea erorilor materiale strecurate 
în titlurile de proprietate emise, cu 
respectarea prevederilor art.591 alin.(1) și 
(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 2017 În derulare S-au efectuat 21 îndreptări erori materiale; 
 

1.6 Modificarea titlurilor de proprietate în 
baza hotărârilor Comisiei Județene Olt 
pentru Stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor agricole și 
forestiere emise în acest sens, cu respectarea 
prevederilor art.591 alin.(2) și (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, Procedurii privind aplicarea 

OCPI Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

În trim. II - S-au efectuat 104 de modificări pe titlurile de 
proprietate emise, conform hotărârilor comisiei județene olt emise 
în acest sens 
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regulamentului de organizare și funcționare 
a comisiilor pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor 
agricole și forestiere. 
1.7 Finalizarea Situaţiei inventarierii 
terenurilor care pot face obiectul 
reconstiturii dreptului de proprietate la 
nivelul unității administrativ-teritoriale, de 
către Comisia Locală de inventariere a 
terenurilor constituită la nivel de primărie, 
supusă avizării de către OCPI OLT, cu 
respectarea prevederilor art.11 din HG 
nr.401/2013 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a Legii nr.165/2013 

OCPI Olt 2017 În derulare - Situaţia inventarierii terenurilor finalizată,  la 110 de  unități 
administrativ-teritoriale; 
- Situaţia inventarierii terenurilor returnată,  la 2 unități 
administrativ-teritoriale. 

POLITICI  DE MEDIU. APELE ŞI PĂDURILE 

1 

Îmbunătăţirea 
managementului 

deşeurilor şi substanţelor 
periculoase la nivel 

naţional 

1.1. Monitorizarea depozitelor de deşeuri 
după închiderea lor 

Agenţia 
pentru 

Protecţia 
Mediului Olt 

Garda 
Naţională de 

Mediu - 
Comisariatul 
Judeţean Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost verificate prin controale tematice închiderea depozitelor 
neconforme: Caracal, Corabia, Bals, Drăgăneşti-Olt, Scornicesti, 
Slatina. 
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 
Se lucrează la întocmirea Planurilor de monitorizare. 

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

APM 2017 Realizat 
Trim. II 

S-au colectat date de la agenti economici autorizati care 
gestioneaza deseuri  în vederea realizării bazelor de date în SIM. 
Au fost verificaţi agenţi economici care gestionează deşeuri : SC 
Salubris Waste  Management,  SC ELSID Carbon Slatina, SC 
ALRO SA Slatina, SC REMAT SA, SC TELPACOM. 
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 

1.3. Aprobarea de transporturi de deşeuri 
periculoase pe teritoriul României 

APM 2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost aprobate 34 de transporturi de deşeuri periculoase.   
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 

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

APM 2017 Realizat 
Trim. II 

S-au colectat date de la agentii economici autorizati care produc 
sau utilizează substanţe chimice periculoase în vederea realizării 
bazelor de date în SIM. 
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 

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

GNM-CJ Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

S-au realizat 3 inspecţii la amplasamentele care intră sub 
incidenţa Directivei  SEVESO 
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1.6.Realizarea inspecţiilor de mediu la 
operatorii economici care gestionează 
substanţe şi preparate chimice periculoase  

GNM-CJ Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost efectuate 11 inspectii la operatorii economici care 
gestioneaza substante și preparate chimice periculoase 

1.7.Realizarea de inspecţii  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 2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost efectuate 22 inspectii 

1.8 Efectuarea de controale la: 
- instalaţiile de valorificare a deşeurilor de 
aluminiu prin topire- turnare; 
- operatorii economici care desfăşoară 
activităţi de colectare şi valorificare deşeuri 
şi resturi metalice; 
- operatorii economici din judeţul Olt care 
desfăşoară activităţi de colectare şi 
valorificare deşeuri şi resturi nemetalice; 
- 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; 
- operatorii eonomici din judeţul Olt care 
desfăşoară activităţi de dezmembrare 
vehicule scoase din uz. 

GNM-CJ Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

 
Au fost efectuate  7 inspectii la instalatiile de valorificare 
adeseurilor de aluminiu prin topire- turnare 
 
Au fost efectuate 3 inspectii 
 
 
Au fost efectuate 8 inspectii 
 
Au fost efectuate 8 inspectii 
 
 
 
 
Nu au fost efectuate inspectii 
 

2 

Conservarea 
biodiversităţii şi 

utilizarea durabilă a 
componentelor sale, 
precum şi evaluarea 

economică a serviciilor 
ecosistemice 

2.1 Analiza proiectelor, planurilor şi a 
activităţilor cu posibile efecte asupra ariilor 
naturale protejate de interes  naţional şi 
comunitar 

APM Olt 
GNM-CJ Olt 

ABA Olt 
DSP, ITM, 

ISU Olt 
Administraţi

i publice 
locale 

2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost analizate 9 proiecte în şedinţa CAT, 3 Planuri/ CSC/GL,  
s-au emis 9 note interne privind condiţiile de desfăşurare a 
activităţii în perimetrul ariilor naturale protejate, 3 avize Natura 
2000 și o Declarație ale autorității responsabile de siturile Natura 
2000. 
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 

2.2. Acţiuni suplimentare pentru 
conştientizarea şi informarea administraţiilor 
publice locale cu privire la importanţa 
zonelor protejate în conservarea speciilor de 
flora şi faună sălbatică 

APM Olt 
GNM-CJ Olt 
Administraţi

i publice 
locale 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

S-a emis 3 informări privind condiţiile de desfăşurare a 
activităţilor de exploatare forestieră  din zonele aflate în siturile 
Natura 2000. 
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 

2.3. Încheierea unor parteneriate în scrierea 
de proiecte şi obţinerea de finanţări pentru 
implementarea măsurilor din planurile de 
management 

APM Olt 
Custozi/ 

administrato
ri 

31.12.2017 În  curs de 
realizare 

Triim. I - În analiză tehnico-economică. 
S-a răspuns celor 2 clarificări solicitate în cadrul proiectelor„ 
Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin 
implementarea Planului de management al Sitului Natura 2000 
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ROSPA0106 Valea Oltului Inferior” și “Planificarea și 
implementarea unui management proactiv prin realizarea Planului 
de management al ariei naturale protejate ROSCI0372 
DĂBULENI-POTELU”. 
Trim. II - A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul 
„Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii 
prin implementarea planului de management al sitului Natura 
2000 ROSPA0106 VALEA OLTULUI INFERIOR” 
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 

2.4. Evaluarea anuală a populaţiilor speciilor 
de carnivore mari. 

APM Olt 
Gestionarii 

fondurilor de 
vânătoare 
ONG-uri 

30.06.2017 Realizat 
Trim. II 

Trim. I - Au fost transmise adrese către gestionarii fondurilor 
cinegetice în vederea organizării evaluării speciilor de carnivore 
mari. 
Trim. II - S-au centralizat datele privind speciile de animale strict 
protejate la nivelul jud. Olt şi s-a trimis adresa către ANPM. 
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 

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

APM Olt 
Garda 

Forestieră 
Direcţia 
Agricolă 
Primăria 

Gestionari 
fonduri de 
vânătoare 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

Trim. I - S-a participat la constatarea şi evaluarea pagubelor 
produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor de 
floarea soarelui şi porumb din comuna Verguleasa și Spineni. 
Trim. II - S-a participat la 16 întruniri ale Comisiei pentru 
constatarea şi evaluarea pagubelor produse de speciile de faună de 
interes cinegetic culturilor agricole din comunele Verguleasa, 
Bărăşti, Poboru, Spineni și Teslui. 
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 

2.6. Introducerea evaluărilor de specii strict 
protejate şi a autorizaţiilor de mediu pentru 
activităţi de colectare, recoltare, 
comercializare în aplicaţia “IBIS”. 

APM Olt 
 

Anual Realizat 
Trim. II 

Au fost introduse în aplicaţia „ IBIS” 2 autorizaţii pentru 
activităţile de vânătoare şi de recoltare/colectare floră/faună. 
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 

2.7.Acţiuni de educaţie ecologică realizate în 
concordanţă cu calendarul ecologic 

APM Olt 
ISJ Olt 
Palatul 
Copiilor 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

Trim. I- Acţiune de educaţie ecologică a elevilor de la  
Şcoala Generală Giuvărăşti, cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a 
Zonelor Umede în data de 2 FEBRUARIE 2017 , având tema „ 
Zone umede pentru reducerea dezastrelor”.   
- Activitate de educaţie ecologică a elevilor, cu ocazia celebrării 
Zilei Mondiale a Apei. Tema din acest an a Zilei Mondiale a Apei 
a fost „Apa şi apele uzate”. Au participat reprezentanţi A.P.M.Olt, 
elevi însoţiţi de profesori din Palatul Copiilor ”Adrian Băran” 
Slatina şi Şcoala Gimnazială  Cungrea. 
Trim. II - -  Activitate de educaţie ecologică a elevilor din clasele 
V-VIII , cu ocazia celebrării Zilei păsărilor migratoare, constând  
în observaţii asupra speciilor de păsări acvatice şi limicole din 
Lunca Oltului Inferior. 
Au participat reprezentanţi  ai A.P.M.Olt, elevi însoţiţi de 
profesori de la Palatul Copiilor ”Adrian Baran” Slatina şi Şcoala 
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Gimnazială  Teslui. 
-  Activitate de educaţie ecologică a elevilor de la Şcoala 
Gimnazială "Eugen Ionescu" din Slatina, organizată cu ocazia 
celebrării Zilei Mondiale a Mediului.  
În cadrul acesteia a avut loc  acţiunea intitulată "Amenajarea 
colțului verde din curtea școlii", constând  în   plantarea de  
arbuști și flori. 
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 

2.8 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. 

GNM-CJ Olt 
 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

Trim. I- Au fost efectuate 31 inspectii în domeniul biodiversitatii 
Trim. II - Au fost efectuate 6 inspectii în domeniul biodiversitatii 

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

GNM-CJ Olt 
 

31.12.2017 Nerealizat 
Trim. II 

Nu au fost efectuate inspectii la ariile naturale protejate 

3 

Prevenirea şi limitarea 
efectelor negative ale 

schimbărilor climatice, 
implementarea măsurilor 

pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 

de seră 

3.1. 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 
 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost verificați 2 operatori economici care dețin autorizatii 
pentru emisii gaze cu efect de sera 

4 

Reducerea suprafeţelor 
poluate istoric 

 

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

APM Olt 
GNM-CJ Olt 

 

2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost analizate şi aprobate 6 rapoarte geologice de investigare. 
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 

4.2 Urmărirea evoluţiei lucrărilor de 
remediere şi a rezultatelor monitorizării post 
remediere  

APM Olt 
 

2017 Realizat 
Trim. II 

Trim.I - Au fost urmărite lucrările de remediere la 3 situri 
contaminate şi s-au verificat rezultatele monitorizării 
postremediere. 
Trim. II - u fost urmărite lucrările de remediere la 15 sonde 
aparţinând  S.C. OMV PETROM S.A. 
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 

5 

Reducerea poluării şi 
îmbunătăţirea calităţii 

aerului; 

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

APM Olt 
 

2017 Realizat 
Trim. II 

Monitorizarea calităţii aerului în municipiul Slatina se face 
continuu, non stop, 24 de ore din 24, cu o staţie automată de tip 
industrial ce efectuează determinări automate pentru indicatorii: 
dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), monoxid de carbon 
(CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10 gravimetric).  
În trim. I. 2017, staţia automată de monitorizare a calităţii aerului 
a efectuat  un număr de 7920 determinări automate pentru 



 68 

indicatorii menţionaţi, valori orare a căror validare a dus la  
obţinerea unor indicatori de calitate a aerului din municipiul 
Slatina. Buletinele zilnice privind calitatea aerului în mun. 
Slatina, au fost afişate pe site-ul APM Olt. 
În trim. II. 2017, staţia automată de monitorizare a calităţii aerului 
a efectuat  un număr de 7183 determinări automate pentru 
indicatorii menţionaţi, valori orare a căror validare a dus la  
obţinerea unor indicatori de calitate a aerului din municipiul 
Slatina. Buletinele zilnice privind calitatea aerului în mun. 
Slatina, au fost afişate pe site-ul APM Olt. 
Activitatea continuă pe parcursul anului 2017 

5.2 Realizarea de inspecţii la: 
- obiectivele a căror categorie de activitate 
se regăseşte în Anexa 1 a Legea 278/2013 - 
privind emisiile industriale; 
- obiectivele  planificate ce desfăşoară   
activităţi industriale cu emisii de COV. 

GNM-CJ Olt 
 

2017 Realizat 
Trim. II 

 
- Au fost verificați 3 operatori 
 
 
- A fost verificat 1 operator 

6 

Politica în domeniul 
gestionării infrastructurii 
de apă şi apă uzată prin 
creşterea semnificativă a 
reţelelor de apă curentă 
şi canalizare din mediul 

urban şi rural 

6.1 Verificarea instalaţiilor de tratatre a 
apelor uzate menajere existente şi a celor 
noi, puse în funcţiune sau în curs de punere 
în funcţiune (în baza unor proiecte din 
fonduri europene sau alte fonduri) şi  
verificarea respectării prevederilor legale 
referitoare la managementul nămolurilor 
provenite din staţiile de epurare a apelor 
menajere 

GNM-CJ Olt 
 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost efectuate 11 inspectii la instalații de tratare a apelor uzate 
menajere 

7 

Îmbunătăţirea gradului 
de educare şi 
conştientizare, 

informare, consultare şi 
participare a tuturor 
cetăţenilor în luarea 

deciziilor privind mediul 

7.1 Promovarea educatiei ecologice a 
elevilor, organizarea de campanii de 
constientizare cu ajutorul Inspectoratului 
Scolar Judetean, Asociatiilor 
neguvernamentale 

GNM-CJ Olt 
 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

Trim. I - Au fost organizate 2 acțiuni de educatie ecologica și 1 
activitate de plantare de pomi în municipiul Slatina 
Trim. II - A fost organizată o acțiune de educaţie ecologică 

8 

Program pentru 
gestionarea siturilor 

contaminate 

8.1Realizarea 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 
 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

Au fost efectuate 8 inspectii la obiective apartinand OMV Petrom 
SA 
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Program de prevenire şi gestionare a inundaţiilor 

1 

Gospodărirea durabilă a 
resurselor de apă, 
protecţia împotriva 

inundaţiilor, asigurarea 
monitoringului adecvat 

hidro-meteorologic, 
protecţia surselor de 
apă, îmbunatatirea 

calităţii apei până la 
atingerea stării bune a 
apelor şi perfecţionarea 

cadrului legislativ, a 
metodologiilor, normelor 

şi reglementarilor din 
domeniile gospodăririi 
apelor, meteorologiei şi 

hidrologie 

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

Sistemul de 
Gospodărire 
a Apelor Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

 

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

S.G.A. Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

 

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

S.G.A. Olt 2017 
conform 

termenelor 
din 

programul 
unitar 

Realizat 
Trim. II 

 

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

S.G.A. Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

Activitatea are caracter permanent 

2 

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

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

SGA Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

Activitatea are caracter permanent 

3 

Implementarea 
 strategiei naţionale de 
management al riscului 
la inundaţii pe termen 
mediu şi lung în scopul 
prevenirii şi diminuării 
riscului la inundaţii al 
populaţiei şi a creşterii 
gradului de siguranţă a 

cetăţenilor şi a bunurilor 

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

SGA Olt 
 
 
 

Trim. IV 
2017 

 
 
 

Nerealizat 
Trim. II 

Acţiunea are termen de realizare trim.IV 

3.2 Sistemele decizionale modernizate 
pentru actiunile operative din timpul si dupa 
producerea inundatiilor. Prognoza mai 
precisa a viiturilor si a poluarilor intr-o 
perioada scurta de timp prin folosirea datelor 
colectate- etapa 1. 

A.N.A.R. , 
A.B.A. Olt, 
si S.G.A. Olt 

Trim. IV 
2017 

Nerealizat 
Trim. II 

Acţiunea are termen de realizare trim.IV 
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4 

Amenajarea bazinelor 
hidrografice în scopul 
diminuării efectelor 

inundaţiilor şi al secetei 
hidrologice 

4.1.Urmarirea stadiului realizarii 
propunerilor de lucrări de investiţii privind 
regularizarea râurilor din judeţul Olt cu rol 
de reducere a riscului la inundatii, pe baza 
hartilor de hazard.  

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

Ministerul 
Mediului, 
Apelor şi 
Pădurilor  

2017 Nerealizat 
Trim. II 

 

4.2. Decolmatări mecanice pe râuri şi pârâuri 
din judeţul Olt 

SGA Olt 
 

Trimestrial 
2017 

Realizat 
Trim. II 

 

5 

Imbunatăţirea 
prognozelor, creşterea 
timpilor de reacţie a 

autorităţilor implicate, 
precum şi îmbunătăţirea 
exploatării coordonate a 

acumulărilor 

5.1. Programul de urmarire hidrometrică a 
reţelei hidrografice prin staţii de observaţii şi 
măsurători hidrometrice şi hidrogeologice în 
regim clasic şi în programul DESWAT. 

SGA Olt 
Staţia Hidro 

Slatina 
Staţii 

hidrometrice 

2017 Realizat 
Trim. II 

 

6 

Asigurarea sistemului 
informaţional şi de 
apărare împotriva 

inundaţiilor 

6.1 Asigurarea fluxului informational catre  
GST SGA Slatina, Dispecerat ABA Arges – 
Vedea 

SHI Olt Permanent Realizat 
Trim. II 

Realizat în funcţie de necesitate 

6.2 Colaborare cu ISU Olt, Comitetele 
pentru Situatii de Urgenta la nivel judetean 
şi  local 

SHI Olt Permanent Realizat 
Trim. II 

Realizat în funcţie de necesitate 

6.3 Informarea şi alarmarea Comitetelor 
pentru Situaţii de Urgenţă la nivel Judeţean 
şi local cu privire la aparitiţia şi evoluţia 
fenomenelor hidrologice periculoase 

SHI Olt Ori de câte 
ori este cazul 

Realizat 
Trim. II 

Realizat în funcţie de fenomen 

6.4 Tematica verificarea lucrărilor 
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor din administrarea SHI Olt şi a 
altor deţinatori în perioada de primavara şi 
toamnă  

SHI Olt martie – apr. 
2017 

oct – nov. 
2017 

Realizat 
Trim. II 

 

6.5 Tematică verificarea Comitetelor locale 
pentru situaţii de urgenţă şi a secţiunilor de 
scurgere a cursurilor de apă în zona 
localităţilor; 

Instituţia 
Prefectului - 
Judeţul Olt, 

ISU Olt, 
GNM - CJ 

Olt 

- mart. – apr. 
2017 

- oct – nov. 
2017 

Realizat 
Trim. II 

Trim II - Au fost verificate 5 localităţi 

Calitatea apei 

1 
Calitatea apei 
Reglementarea 

folosinţelor de apă 

1.1 Continuarea implementarii prevederilor 
Directivei Consiliului nr.91/271/CEE privind 
epurarea apelor uzate, prin elaborarea 

ABA Arges 
– Vedea; 

Raport 
semestrial 

Realizat 
Trim. II 

Acţiunea are termen semestrial de realizare 
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raportului semestrial privind 
 ,,Stadiul realizarii lucrarilor pentru epurarea 
apelor uzate urbane si a capacitatilor in 
executie puse in functiune” 

C. J. Olt 
C.J.Arges 

1.2 Emiterea actelor de reglementare din 
punct de vedere al gospodaririi apelor cu 
respectarea legislatiei in vigoare. 

ABA Arges 
– Vedea 
Sistemul 

Hidrotehnic 
Independent 

Olt 

In cel mult 
15 zile de la 
data primirii 
documentaţiei 

tehnice. 

Realizat 
 

 

2 

Cunoaşterea resurselor 
de apă, monitorizarea 

stării şi evoluţiei 
cantitative a resurselor 

de apă 
 

2.1 Moniotorizarea  forajelor hidrogeologice 
de observatii din retea nationala = 34 buc; 
- monitorizare posturi pluviometrice = 12 
buc; 
 - Monitorizare statii hidrometrice si posturi 
hidrometrice  pe curs de apa = 23buc; 
- Monitorizare statii hidrometrice pe lacuri = 
1buc, 

Sistemul 
Hidrotehnic 
Independent 

Olt 

Permanent 
 

Realizat 
 

 

 2.2 Contribuţie la raportul privind realizarea 
programului de monitoring cantitativ al 
resurselor de apa din bh. Vedea.    

SHI Olt 
 
 

Raport 
semestrial 

Realizat 
Trim. II 

Acţiunea are termen semestrial de realizare 

 2.3 Asigurarea volumelor de apă brută din 
surse, conform cerinţelor utilizatorilor. 

SHI Olt Raport 
semestrial 

Realizat 
Trim. II 

Acţiunea are termen semestrial de realizare 

3 

Folosirea şi protecţia 
resurselor de apă 

 

 3.1 Acţiuni de inspecţie în domeniul apelor 
dispuse de conducerea ANAR sau a ABA 
Arges – Vedea, rezolvarea sesizărilor ; 
Rapoarte semestriale privind: 
 - ,,Stadiul indeplinirii prevederillor 
programelor de etapizare, de agenţii 
economici 

 ,, Stadiul realizării lucrărilor pentru 
asigurarea cerinţei de apă  ale populaţiei din 
localităţi şi  a capacităţilor în execuţie puse 
în funcţiune”. 

SHI Olt 2017 Realizat 
 

 

4 

Exploatarea, intreţinerea 
şi repararea 

infrastructurii de 
gospodărire a apelor din 

administrare, 
Conf . PGA / 2017 

4.1  Urmarirea realizarii fizice si valorice a 
programului de exploatare, intretinere si 
reparatii: 

 Ore exploatare= 47016 
 Terasamente= 2,0 mii mc 
 Lucrări piatră şi anrocamente ( gabioane) = 

200 mc 
 Regularizari si reprofilari de albii 

  SHI Olt Conform 
programarii 
din PGA / 
2017 
 

Parţial 
realizat 

Trim. II  
Ore exploatare = 11754 ore 
Regularizari şi reprofilari de albii amenajate = 1,3 km /9,3 mii mc 
Regularizari şi reprofilari de albii neamenajate =2,8 km /24 mii 
mc 
Intretinere cursuri de apa = 2,0 km 
Nr. manevre la echipamente = 3 buc 
Cosiri de vegetatie = 5,7 ha 
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neamenajate  =7,9 km /  54,125 mii mc 
 Intretinere cursuri de apa = 10 km 
 Vopsitorii si zugraveli=  265 mp 
 Cosiri de vegetatie= 11,3 ha 
 Consolidari biologice = 250 ml 

 Nr. manevre la echipamente = 4 buc. 

5 
Patrimoniu si Cadastru 

Apelor 
 

5.1 Actualizarea bazei de date de cadastrul 
apelor: 
- verificarea 1347 km retea hidrografica. 

SHI Olt  Permanent Realizat 
 

 

6 

Dezvoltarea 
infrastructurii Sistemului 
de gospodarire a apelor 

prin realizarea de 
investiţii 

 

6.1 Reactualizarea SF pentru investitii in 
curs de derulare pentru dimensionarea 
lucrarilor la Q= 1% pentru obiectivele de 
investitii :  

a) Regularizare râu Vedea în zona 
localităţilor afectate de inundaţii (Tătulesti, 

Coloneşti, Bărăşti, Jugaru şi  Braniste), 
judeţul Olt; 

b) Regularizare pârâu Dorofei în zona 
localităţilor Crîmpoia şi Şerbaneşti, jud. Olt; 

c) Asigurarea capacitatilor de scurgere 
a debitelor de viitură, prin acţiuni de 
decolmatare a albiilor minore a cursurilor de 
apă: 

-Decolmatare piriu Plapcea Mica 
amonte pod  DN 65 :  L= 3 km, V=24,0 
mii mc 
- Recalibrare albie pârâu Călmăţuiul Sec 
la Seaca :  L= 3,0 km, V= 16,4 mii mc 

AN,, Apele 
Romane” 

ABA Arges 
– Vedea 
SHI Olt 

 

31.12.2017 Realizat 
parţial 

Reactualizarea SF pentru investitii in curs de derulare pentru 
dimensionarea lucrarilor la Q= 1% pentru obiectivele de investitii 
:  
 - Regularizare râu Vedea în zona localităţilor afectate de 
inundaţii (Tătulesti, Coloneşti, Bărăşti, Jugaru şi  Braniste), 
judeţul Olt -  în avizare Ministerul Mediului 
- Regularizare pârâu Dorofei în zona localităţilor Crîmpoia şi 
Şerbaneşti, jud. Olt – realizat  ( fără finanţare) 
 
Asigurarea capacitatilor de scurgere a debitelor de viitură, prin 
acţiuni de decolmatare a albiilor minore a cursurilor de apă: 
 
- Recalibrare albie pârâu Călmăţuiul Sec la Seaca :  L= 3,0 km, 
V= 16,4 mii mc – realizat 
- Decolmatare piriu Plapcea Mica amonte pod  DN 65 :  L= 3 km, 
V=24,0 mii mc- În derulare 

Extinderea suprafeţelor cu păduri, creşterea eficienţei serviciilor de mediu oferite de acestea, combaterea despăduririlor şi asigurarea diminuării tăierilor ilegale de masă lemnoasă 

1 

Extinderea suprafeţelor 
cu păduri şi creşterea 

eficienţei serviciilor de 
mediu oferite de acestea 

1.1 Împădurirea terenurilor din fond forestier 
şi consolidarea plantaţiilor efectuate în anii 
anteriori 
 

Direcţia 
Silvică Olt 

Trim. I, II şi 
IV 

Realizat 
Trim. I 

-Împăduriri integrale -    53 ha; 
- Consolidarea plantaţiilor efectuate în anii anteriori – 138 ha; 
- Refacerea plantaţiilor calamitate – 8 ha 

2 

Combaterea 
despăduririlor şi 

asigurarea diminuării 
tăierilor ilegale de masă 

lemnoasă 

2.1 Prevenirea si combaterea sustragerii 
materialului lemnos 

DS Olt 
IPJ Olt 
IJJ Olt 
I.Pol.de 

Frontiera 
Garda  

Forestieră 
Rm.Valcea 

Permanent Realizat 
Trim. I şi 

II 

2317- de acţiuni 
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POLITICI  ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

1 

Modernizari  LES 20 kV 1.1 Modernizare LES 20 KV PTCZ IUGT-
PTCZ IJCM 1 strada Cireasov, mun. Slatina, 
jud. Olt 

Distribuţie 
Energie 
Oltenia - 
SMAD 
Slatina 

30.06.2017 Realizat 
Trim. II 

 

Realizat 28.04.2017 

2 

Modernizare linii 
electrice 

de joasa tensiune si 
bransamente 

2.1 Modernizare LEA JT şi bransamente 
aferente: 
- PTCZ Potcoava, str. Principala, str. Garii, 
str. Intreprinzatorilor, str. Targului, str. 
Brutariei, str. Dealului, oras Potcoava, jud. 
Olt; 
- PTA Carstesti, str. Tineretului, str. 
Carstesti, str. Arborilor, str. Principala,  oras 
Potcoava, jud. Olt 

DEO - 
SMAD 
Slatina 

30.06.2017 În curs de 
realizare 

 

3 

Imbunatatirea calitatii 
serviciului de distribuţie 
a energiei electrice si al 

nivelului tensiunii 

3.1 Imbunatatire nivel de tensiune retea 
joasa tensiune PTA 1 Scoala Daneasa, str. 
Mihai Viteazu, str. Izvoru, str, Popa Clenci, 
str. Vanat, sat Daneasa, com Daneasa, jud. 
Olt 

DEO - 
SMAD 
Slatina 

30.05.2017 Realizat 
Trim. II 

 

Realizat 28.04.2017 

3.2 Imbunatatire nivel de tensiune PTA 
IELIF Brebeni, str. Principala, str. Scolii, str. 
Crinului, str. Oboga, str. Ruscai, str. Boltitei, 
localitatea Brebeni, jud. Olt 

DEO - 
SMAD 
Slatina 

30.05.2017 Realizat 
Trim. II 

 

Realizat 28.04.2017 

3.3 Imbunatatire nivel tensiune PT FRIPTI, 
localitatea Radomiresti, jud. Olt 

DEO - 
SMAD 
Slatina 

30.05.2017 Realizat 
Trim. II 

 

Realizat 31.03.2017 

3.4 Imbunatatire nivel tensiune PT STEFAN 
CEL MARE, localitatea Stefan Cel Mare, 
jud. Olt 

DEO - 
SMAD 
Slatina 

30.05.2017 Realizat 
Trim. II 

 

Realizat 31.05.2017 

3.5 Imbunatăţire nivel tensiune PTA 2 
OBOGA DE MIJLOC, str. Principala, str. 
Parcului, str. 1 Decembrie, str. Oltetului, str. 
Varnava,  localitatea Oboga, jud. Olt; 

DEO - 
SMAD 
Slatina 

30.12.2017 

Realizat 
Trim. II 

 

Realizat 14.04.2017 

3.6 Imbunatatire nivel de tensiune retea jt 
aferenta PTA MOARA PROASPETI, com. 
Curtisoara, jud. Olt 

DEO - 
SMAD 
Slatina 

30.12.2017 Realizat 
Trim. II 

 

Realizat 14.04.2017 

4 

Modernizare posturi de 
transformare 

4.1 Modernizare posturi de transformare si 
montare transformator nou in vederea 
reducerii CPT tehnic etapa 2017, in 
localitatile: Brebeni (PTA Herghelie 

DEO - 
SMAD 
Slatina 

31.08.2017 Nerealizat 
Trim. II 
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Brebeni), Carlogani (PTA Balsoara), Cezieni 
(PTA1 Cezieni, PTA2 Cezieni), Corabia 
(PTA Fabrica de Paine), Curtisoara (PTA 
CAP Curtisoara), Deveselu (PTA3 Comanca, 
PTA Ateliere Pirliti), Dobrosloveni (PTA 
Cabana Resca), Dobrun (PTA IAS Chilii), 
Draganesti Olt (PTA 14 Spital Draganesti, 
PTA 17 SMA Draganesti), Draghiceni 
(PTA1 Liiceni), Ganeasa (PTA IT Ganeasa), 
Gradinile (PTA CAP Gradinile), Osica de 
Sus (PTA2 Osica de Sus), Piatra Olt (PTA2 
Consiliu), Potcoava (PTA CFR Potcoava, 
PTA3 Falcoeni), Redea (PTA3 Redea, PTA1 
Valea Soarelui), Rotunda (PTA3 Rotunda), 
Scornicesti (PTA3 Barcii, PTA1 Giurgiu), 
Sprancenata (PTA6 SFAT Sprancenata), 
Valcele (PTA1 Barcanesti), Valea Mare 
(PTA1 Zorleasca, PTA Laculete, PTA2 
Barca), Valeni (PTA4 Olari Valeni, PTA5 
Moara Valeni), Vladila (PTA1 Vladila), din 
judetul Olt. 

5 

Modernizari 
bransamente 

5.1 Modernizare bransamente aferente: 
- PTA 2 Falcoeni, localitate Potcoava, 
strazile Falcoeni Deal, Merilor, Islazului, 
Principala (DJ 703C), jud.Olt; 
- PTA CAP Grojdibodu, strazile Preot I. 
Popescu, Invatator Andreescu, Principala 
(DN 54), localitatea Grojdibodu, jud. Olt; 
- PTA 2 Izbiceni, strazile Corabiei, Preot D. 
Stancu, Nicolae Titulescu, loc. Gheorghita 
Purcea, Salistei, localitatea Izbiceni, jud. 
Olt; 
- PTA 2 Sinesti, strazile Principala, Satul 
Nou, localitatea Potcoava, jud. Olt; 
- PTA 6.4 Nicolae Titulescu, strazile Matei 
Basarab, Oltului, General Praporgescu, 
Florilor, Butilor, localitatea Corabia, jud. 
Olt; 
- PTA1 Farcasele de Jos, strazile Viilor, 
Caracalului, Principala, Oltului, Popa Stoica, 
Decebal, Porumbeilor, localitatea Farcasele, 
jud. Olt 

DEO - 
SMAD 
Slatina 

30.02.2017 
- 

 30.10.2017 

Realizat 
Parţial 
Trim. I 

31.03.2017 - Modernizare bransamente aferente PTA 2 Falcoeni, 
localitate Potcoava, strazile Falcoeni Deal, Merilor, Islazului, 
Principala (DJ 703C), jud.Olt. 
Activitatea are termen final de realizare luna octombrie 2017. 
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6 

Imbunatatire conditii 
de munca 

6.1 Securizare active nonenergetice CDEE: 
- Caracal, str. Caraiman nr. 6, localitatea 
Caracal, judetul Olt; 
- Slatina, str. Manastirea Clocociov nr. 1, 
localitatea Slatina, judetul Olt; 
- Corabia+rampa trafo, str. Bibescu Voda nr. 
21, localitatea Corabia, judetul Olt; 
- Scornicesti, str. Piscani , nr.38 B, 
localitatea Scornicesti, judetul Olt. 

DEO - 
SMAD 
Slatina 

30.06.2017 În curs de 
realizare 

În curs de proiectare : 
- Caracal, str. Caraiman nr. 6, localitatea Caracal, judetul Olt; 
- Slatina, str. Manastirea Clocociov nr. 1, localitatea Slatina, 
judetul Olt; 
În curs de achiziţie proiectare: 
- Corabia+rampa trafo, str. Bibescu Voda nr. 21, localitatea 
Corabia, judetul Olt; 
- Scornicesti, str. Piscani , nr.38 B, localitatea Scornicesti, judetul 
Olt. 

7 

Lucrări de întărire a 
retelei electrice în 

amonte de punctul de 
racordare, pentru 
crearea conditiilor 
tehnice necesare 

racordării 
consumatorilor – 

conform ordinului ANRE 
nr. 59/02.08.2013 

7.1 Intarire reţea în vederea racordării 
utilizatorului: 
- Dumitrascu Nicusor Irinel din PTA 
Cornesu, conform ATR nr. 
1100164675/22.04.2016, com.Ganeasa, 
str.Caracal, nr.T109, jud.Olt; 
- Burcea Vasile, din PTA Crîmpoaia, conf. 
ATR nr: 1100164638/21.04.2016, com 
Crampoaia, str, Viilor, nr:20, jud. Olt; 
- Microbursa de Peste, Consiliul local 
Corabia, PTCZ Piata Corabia, conform ATR 
nr:1200039577/18.11.2015,  Corabia, 
strada1 mai, judetul Olt; 
- Pauna Ilie Alin din PTA  Milcov deal   
conform ATR 1100167175/29.07.2016 com 
Milcov, jud. Olt 

DEO - 
SMAD 
Slatina 

30.01.2017- 
30.04.2017 

Realizat 
Trim. II 

03.02.2017 - Intărire retea în vederea racordarii utilizatorului 
Burcea Vasile, din PTA Crampoaia, conf. ATRnr: 
1100164638/21.04.2016, com Crampoaia, str, Viilor, nr: 20, jud. 
Olt; 
 
16.02.2017 - Intărire retea în vederea racordarii utilizatorului 
Microbursa de Peste, Consiliul local Corabia, PTCZ Piata 
Corabia, conform ATR nr:1200039577/18.11.2015,  Corabia, 
strada1 mai, judetul Olt; 
 
30.04.2017 - Intărire retea în vederea racordarii utilizatorului 
Pauna Ilie Alin din PTA  Milcov deal   conform ATR 
1100167175/29.07.2016 com Milcov, jud. Olt 
 
30.05.2017- Intărire reţea în vederea racordării utilizatorului 
Dumitrascu Nicusor Irinel din PTA Cornesu, conform ATR nr. 
1100164675/22.04.2016, com.Ganeasa, str.Caracal, nr.T109, 
jud.Olt; 

AFACERI INTERNE 

1 

Asigurarea unui grad 
ridicat de siguranţă a 

persoanelor şi de 
protecţie a  

patrimoniului şi o 
intervenţie promptă la 

evenimentele din 
competenţă 

 

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 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

În trim. I 2017, au fost realizate 5646 intervenţii la evenimente, 
136 acţiuni de amploare/cu forţe sporite şi 540 controale directe. 
În trim. II 2017, au fost realizate 6862 intervenţii la evenimente, 
132 acţiuni de amploare/cu forţe sporite şi 792 controale directe. 
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1.2 Organizarea de acţiuni: 
- în vederea prevenirii şi combaterii faptelor 
antisociale din zona unităţilor de învăţământ 
de pe raza judeţului Olt; 
 
- punctuale pe linia prevenirii şi combaterii 
infracţionalităţii privind: 

- furturile de animale; 
      - furturile de cabluri electrice; 
      - furturile de conducte; 
      - furturile de material lemnos (în 
colaborare cu Direcţia Silvică Judeţeană 
Olt); 
- pentru prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor săvârşite cu violenţă, de pe 
raza judeţului Olt; 
- 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 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

În trim. II 2017, pe raza judeţului Olt, au fost organizate o serie de 
acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii faptelor antisociale din 
zona unităţilor de învăţământ. 
 
În trim. II 2017, poliţiştii au organizat acţiuni pentru prevenirea şi 
combaterea infracţionalităţii la nivelul judeţului Olt. În perioada 
de referinţă, la nivelul I.P.J. Olt,  au fost constatate 158 infracţiuni 
de furt. 
 
S-au realizat o serie de întâlniri cu cetăţenii, participanţilor fiindu-
le prezentate sfaturi anti victimale, pentru prevenirea 
infracţiunilor comise cu violenţă.  
 
În trim. II 2017, poliţiştii rutieri au organizat  o serie de acţiuni, 
care au vizat, în mod prioritar, eliminarea cauzelor care generează 
comiterea accidentelor rutiere pe raza judeţului Olt. Ca urmare a 
activităţilor desfăşurate, au fost aplicate 13767 sancţiuni 
contravenţionale şi au fost constatate 219       infracţiuni. Şi în 
perioada următoare, se vor organiza acţiuni ce vor viza reducerea 
numărului accidentelor rutiere produse pe raza judeţului Olt şi 
realizarea unui trafic rutier în condiţii de siguranţă. 

2 

Îmbunătăţirea 
colaborării cu celelalte 

structuri M.A.I. şi cu 
autorităţile locale 

2.1 Implicarea activă a tuturor participanţilor 
în cadrul şedinţelor/întâlnirilor de lucru 
(G.L.O., G.C.T.S. etc.), în vederea creşterii 
eficienţei cu care acţionează pentru siguranţa 
cetăţeanului. 

I.P.J. Olt 
 

31.12 2017 
 

Realizat 
Trim. II 

La nivelul judeţului Olt, s-a realizat o cooperare optimă cu 
reprezentanţii  celorlalte structuri M.A.I. şi cu autoritățile locale, 
şedinţele/întâlnirile de lucru (G.L.O., G.C.T.S. etc.) vizând 
creşterea eficienței cu care se acționează pentru siguranța 
cetățeanului. 

3 

Orientarea 
managementului 

resurselor umane pentru 
obţinerea de rezultate 
bune pe planul muncii 

specifice de poliţie 

3.1 Şefii grupelor de pregătire se vor 
implica activ în desfăşurarea şedinţelor de 
pregătire a poliţiştilor; 
Utilizarea de metode activ – participative de 
pregătire în cadrul convocărilor 
profesionale. 

I.P.J. Olt 
 

31.12 2017 
 

Realizat 
Trim. II 

- Poliţiştii din cadrul I.P.J. Olt s-au pregătit profesional la 
parametri optimi. 
 
- În cadrul convocărilor profesionale, au fost utilizate activ – 
participative de pregătire, astfel încât să se realizeze o pregătire 
profesională eficientă. 

4 

Creşterea calităţii 
serviciului de ordine şi 

siguranţă publică 
precum şi perfecţionarea 

dispozitivelor, în 
beneficiul cetăţeanului 

4.1. Optimizarea proceselor de planificare, 
organizare, conducere şi executare a 
misiunilor din competenţă. 

Inspectoratul 
de Jandarmi 
Judeţean Olt 

Permanent Realizat  
Trim. II 

Au fost întocmite: 
- 3 planuri de acţiune; 
- 394 ordine de acţiune; 
- 265 dispoziţii de acţiune. 

4.2. Punerea în aplicare a dispoziţiilor 
transmise de eşalonul superior şi a Planului 
cadru de asigurare şi restabilire a ordinii 
publice la nivelul judeţului Olt, pentru 
creşterea siguranţei participanţilor la 
adunările publice. 

Inspectoratul 
de Jandarmi 
Judeţean Olt 

Permanent Realizat  
Trim. II 

Au fost întocmite şi transmise la structuri 7 planuri de măsuri; 
A fost diseminate către structuri 47 dispoziţii/ordine ale 
eşalonului superior 
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4.3. Contribuţia adusă la gestionarea 
problematicii migraţiei ilegale, prin 
participarea la misiuni în cooperare cu 
instituţii cu atribuţii în acest domeniu. 

IJJ Olt La 
organizarea 
acestora de 

către 
instituţiile cu 

atribuţii în 
domeniu 

Realizat  
Trim. II 

Au fost executate: 
- 11 misiuni cu S.T.P.F. Olt; 
- 3 misiuni cu I.G.I. – Biroul pentru Imigrări Olt. 

5 

Creşterea performanţei 
activităţilor de prevenire 
şi combatere a faptelor 

antisociale, prin 
promovarea unei politici 

coerente în domeniul 
prevenirii criminalităţii, 

prin proiectarea şi 
derularea de acţiuni şi 
campanii de prevenire. 

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

IJJ Olt Permanent Realizat  
Trim. II 

Au fost constatate 134 fapte de natură penală (35 au fost 
constatate de efectivele de jandarmi pe timpul executării 
misiunilor specifice în sistem propriu şi 99 pe timpul executării 
msiunilor în comun cu efectivele de poliţie) fiind identificaţi 129 
autori; 
   Totodată au fost aplicate 449 sancţiuni în valoare totală de 
140.650 lei (94 de avertismente şi 355 amenzi). 

5.2 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, pentru 
reducerea riscului de victimizare sau de 
implicare în activităţi infracţionale. 

IJJ Olt Permanent Realizat  
Trim. II 

   Potrivit Planului Anual pentru prevenirea faptelor antisociale de 
către personalul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în anul 
2017 sunt în derulare 3 proiecte de prevenire, după cum urmează: 
-„Şcoala în Siguranţă!” partener: Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Olt; 
-„Fii conştient, nu dependent!” partener: Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt; 
- „Spune NU! violenţei domestice!” 
partener: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt. 

5.3 Coordonarea activităţilor preventiv-
educative desfăşurate de personalul 
inspectoratului în spaţiul public. 

IJJ Olt La 
organizarea 

acestora 

Realizat  
Trim. II 

S-au desfăşurat 50 activităţi preventiv-educative (18 la instituţii 
de învăţământ şi 32 în locuri de petrecere a timpului liber), fiind 
distribuite 1589 materiale informative. 

6 

Creşterea  nivelului de 
siguranţă a obiectivelor 

şi a performanţei în 
îndeplinirea misiunilor 
de pază şi protecţie a 

transporturilor 

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

IJJ Olt Permanent Realizat  
Trim. II 

I.J.J. Olt asigură paza şi protecţia unui număr de 15 obiective. 
 Au fost  constatate 3 infracţiuni cu 3 autori şi aplicate 118 
sancţiuni contravenţionale ( 113 amenzi, 5 avertismente), în 
valoare totală de 54.700 lei. 

6.2 Coordonarea activităţilor de creştere a 
interoperabilităţii dintre structurile de pază şi 
protecţie şi cele de intervenţie. 

IJJ Olt Permanent Realizat  
Trim. II 

Au fost organizate 4 exerciții de intervenție la obiectivele din 
responsabilitatea inspectoratului. 

7 

Perfecţionarea  
activităţii în domeniul 
realizării capacităţii 

operaţionale şi 
managementului 

situaţiilor de urgenţă 
conform competenţelor 

7.1 Verificarea capabilităţilor structurilor din 
subordine privind realizarea măsurilor de 
protecţie a personalului şi intervenţia în 
sprijinul populaţiei (situaţii tactice care să 
vizeze gestionarea unor situaţii de urgenţă), 
precum şi participarea la intervenţia în 
situaţii reale de protecţie civilă (activare 
Plan Roşu, etc.). 

Inspectoratul 
de Jandarmi 
Judeţean Olt 

Cu ocazia 
executării 

exerciţiilor / 
La solicitare 

Realizat  
Trim. II 

    I.J.J. Olt a participat la 3 exerciții de protecție civilă în 
cooperare cu I.S.U. Olt, astfel: 
- în data de 20.04.2017, în municipiul Slatina la Direcția Sanitar 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu 5 jandarmi. 
- în data de 27.04.2017, în municipiul Caracal la Stația CFR 
Caracal, cu 3 jandarmi; 
- în data de 11.05.2017, în comuna Ștefan cel Mare, cu 1 jandarm. 
I.J.J. Olt a participat la o intervenție în situații reale de protecție 
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civilă, la solicitarea I.S.U.: 
- în data de 24.04.2017, activare Planul Roșu de Interventie, ca 
urmare a producerii unui accident rutier pe E 70, pe raza 
localității Bobicești. 

8 

Informarea cetăţenilor 
cu privire la atribuţiile 
legale ale instituţiei, 

activităţile desfăşurate şi 
rezultatele obţinute 

8.1 Desfăşurarea unor campanii de 
informare la nivel local; 
Monitorizarea apariţiilor în presa 
audiovizuală, scrisă şi online (inclusiv 
social-media) a materialelor / informaţiilor 
referitoare la I.J.J Olt pentru o gestionare 
oportună, proactivă şi eficientă a imaginii 
instituţiei. 

IJJ Olt Permanent Realizat  
Trim. II 

     Cu ocazia Zilei Armei, au fost organizate o serie de activităţi 
specifice, în care au fost prezentate atribuțiile Jandarmeriei, 
activitățile desfășurate și rezulatale obținute, intens mediatizate, 
la care au fot invitaţi şi reprezentanţii mass-media.      
    De asemenea, a fost organizată Ziua Porţilor Deschise – fiind 
organizate puncte de contact cu cetăţenii/standuri de prezentare 
materiale şi tehnică. 
     În data de 31.05.2017 a fost organizată Ziua Porților Deschise 
pentru Copii, cu prilejul sărbătorii Zilei Internaționale a 
Copilului. 
   Permanent, prin intermediul mass-media, cetățenii au fost 
informați cu privire la activitățile desfășurate  de I.J.J. Olt prin 
buletine informative, comunicate de presă, conferințe de presă. 
     Au fost transmise mass-media 20 buletine informative. 
     Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a cunoscut 305 
prezenţe mediatice, astfel: 45 difuzări la radio, 67 apariţii la TV şi 
193 articole publicate în presa scrisă şi on-line. 
 45 de postări pe site și pe conturile de Facebook și Twitter 

9 

Creşterea performanţei 
în activitatea de formare 

profesională , 
documentare şi 

prevenirea corupţiei 
 

9.1 Asimilarea şi punerea la dispoziţia 
utilizatorilor interni de conţinuturi 
informaţionale prin intermediul site-ului de 
documentare. 

IJJ Olt Permanent Realizat  
Trim. II 

Au fost informați toți șefii nemijlociți cu privire la publicațiile  
apărute  în rețeaua intranet a I.G.J.R. pe site-ul de documentare. 
De asemenea, lunar a fost întocmită și înaintată la I.G.J.R., 
Sinteza activităţilor de interes general - activităţi desfăşurate şi 
probleme de interes la nivelul Inspectoratului, spre a fi 
mediatizate la nivel de Jandarmerie. 

9.2. 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 2017. 

IJJ Olt Permanent Realizat  
Trim. II 

Au fost incluse prevederile Codului de etică şi deontologie al 
poliţistului şi a Ghidului de aplicare în tematica programelor de 
formare profesională continuă. 
S-a verificat existenţa şi modul de folosire, precum şi  
cunoaşterea de către personalul militar a prevederilor Ghidului de 
aplicare a Codului de etică şi deontologie al poliţistului. 

9.3. 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 și implementarea datelor în 

IJJ Olt Permanent Realizat  
Trim. II 

În cadrul Grupului de lucru s-au actualizat: 
- Registrul de riscuri la corupţie; 
- Fişele de identificare, descriere şi evaluare a riscurilor de 
corupţie ; 
- Raportul de evaluare a cadrului normativ la nivelul 
inspectoratului; 
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aplicația MARC. - Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcţiilor 
sensibile. 
În vederea accesului la aplicația MARC au fost create conturi de 
acces pentru șefii și membrii grupurilor de lucru, precum și 
pentru consilierul de integritate. 

10 

Prevenirea producerii 
evenimentelor şi 

reducerea numărului 
victimelor şi pagubelor, 

sens în care se vor 
asigura transparenţa 

activităţilor şi a 
rezultatelor precum şi 

informarea publică 
corespunzătoare. 

10.1 Acordarea asistenţei tehnice de 
specialitate comunităţilor locale pentru 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
specifice în vederea prevenirii şi intervenţiei 
în situaţii de urgenţă, prin promovarea unor 
programe de sprijinire a serviciilor voluntare 
şi private pentu situaţii de urgenţă. 
 

Inspectoratul 
pentru 

Situaţii de 
Urgenţă Olt 

Permanent Realizat  
Trim. II 

   În trimestrul II al anului 2017 Inspecția de prevenire a acordat 
sprijin de specialitate administraţiilor locale în urma celor 283 
acţiuni desfăşurate la: 13 localităţi rurale, 1 localitate urbană, 39 
instituții școlare, 72 unități de cult şi la 159 operatori economici.  
De asemenea s-au soluţionat 11 petiţii. 
Activitatea de avizare-autorizare:  
Nr. cereri  înregistrate: 47, soluţionate astfel: 
• Avize de securitate la incendiu emise - 21 
• Cereri avize de securitate la incendiu respinse - 12 
• Autorizatii de securitate la incendiu emise - 6 
• Cereri autorizaţii de securitate la incendiu respinse -6 
• Cereri pentru eliberare avize şi/sau autorizaţii de 
protecţie civilă - 2 
Pe timpul controalelor au fost realizate 283 activităţi de informare 
preventivă, iar prin mass-media s-au trasmis materiale 
informative în urma cărora s-au realizat: 12 Ştiri  TV, 10 Ştiri 
radio Şi 22 articole în presă. 
 De asemenea ISU Olt a mai  organizat şi desfășurat:  
- 7 exerciții de alarmare publică la localități; 
- 1 convocare de pregătire trimestrială cu Şefii SVSU din judeţ; 
Privind modul de comportare al elevilor şi personalului unităţilor 
de învăţământ în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, au fost 
executate 39 exerciţii de evacuare. 
 

11 

Dezvoltarea capacităţii 
de intervenţie 

11.1 Achiziţionarea de mijloace speciale de 
intervenţie la incendii, deszăpeziri, inundaţii 
concomitent cu promovarea unui proces de 
pregătire şi instruire adecvată a personalului; 
Desfăşurarea de activităţi necesare accesării 
fondurilor europene pentru îmbunătăţirea 
dotării si înzestrării cu tehnică, echipamente, 
aparatură si materiale de intervenţie a 
structurilor operative precum şi pentru 
reabilitarea clădirilor ce aparţin I.S.U. Olt. 

Inspectoratul 
pentru 

Situaţii de 
Urgenţă Olt 

Permanent Realizat  
Trim. II 

Programe pregătire personal trimestrul 1I 2017: 
1.Curs de pregătire în acordarea primului ajutor calificat, 
descarcerare și operațiuni de salvare- 13 cadre ale unității; 
2.Curs de perfecționare a subofițerilor încadrați la structurile de 
intervenție- 7 cadre ale unității; 
3.Examen menținere/promovare titlu specialist de clasă alpinist-
intervenție- 4 cadre ale unității; 
4.Curs de pregătire Fenomene termice ale incendiului- 4 cadre ale 
unității; 
5.Curs Management de proiect- 2 cadre ale unității; 
6. Curs de inițiere privind protecția CBRN- 1 cadru al unității; 
7.Examen de atestare comandant ambarcațiune- 2 cadre ale 
unității; 
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8.Curs Modulul II Centrul de antrenament și pregătire de 
specialitate Dolj- 4 cadre ale unității. 
 

12 

Asigurarea  şi  
menţinerea  unui  nivel  

înalt  pentru  
supraveghere şi  control  
la frontieră,  asigurarea 

resurselor  umane 
materiale şi logistice 

necesare implementării 
managementului integrat 

al frontierei, 
 

12.1 - Executarea supravegherii şi 
controlului la trecerea frontierei de stat a 
României, prevenirea şi combaterea 
migraţiei ilegale şi criminalităţii 
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 punctul de 
trecere deschis traficului internaţional 
- Asigurarea derulării fluentă, corecte şi 
civilizate a traficului de călători şi mărfuri 
prin punctul 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 competenţă 
- 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 
desfaşurând asemenea activităţi 

Serviciul 
Teritorial al 
Poliţiei de 

Frontieră Olt 
S.P.F. 

Corabia 
S.P.F. Orlea 

 

Permanent Realizat 
Trim. II 

- Au fost executate 319 acţiuni proprii, misiuni şi 40 acţiuni în 
cooperare cu alte instituţii, defalcate astfel: 
          - 2 acţiuni ci Poliţia TN-TF Corabia; 
          - 6 acţiuni cu Biroul de Imigrări Olt; 
          - 16 acţiuni cu IJJ Olt- Det. 6 Jandarmi Corabia; 
          - 16 acţiuni cu Poliţia Corabia Constătări proprii; 
          - 15 infracţiuni cu 9 persoane; 
          - 44 sancţiuni contravenţionale în valoare de 6.520 lei; 
          - bunuri confiscate în valoare de 3.788 lei. 
În PTF Corabia s-a efectuat controlul de frontieră pentru 3 nave şi 
11 persoane. 
Nu au fost cazuri de blocare a activităţii în PTF Corabia. 

13 

Respectarea regimului 
juridic al frontierei de 
stat, paşapoartelor şi 

străinilor 

13.1 - 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 

Serviciul 
Teritorial al 
Poliţiei de 

Frontieră Olt 
S.P.F. 

Corabia 
S.P.F. Orlea 

 

Permanent Realizat 
Trim. II 

- Au fost executate 5 misiuni şi acţiuni cu autorităţile de frontieră 
din Republica Bulgaria: 3 acţiuni cu GPU Somovit şi 3 acţiuni cu 
GPU Kozlodui. 
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prevederi legale stabilite în competenţă 

14 

Respectarea ordinii şi 
liniştii publice în zona de 

competenţă 

14.1 - Asigurarea menţinerii ordinii şi liniştii 
publice în punctul de trecere a frontierei de 
stat, iar la solicitarea altor autorităţi ale 
statului participarea la astfel de acţiuni în 
localităţile din zona de frontieră 
- 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 
S.P.F. 

Corabia 
S.P.F. Orlea 

 

Permanent Realizat  
Trim. II 

- Au fost executate 70 de misiuni şi acţiuni în sistem integrat în 
baza Ordinului MAI nr. 60/2010: 42 cu Secţia 3 Poliţie Rurală 
Corabia, 20 acţiuni cu Poliţia Corabia şi 8 cu Det. 6 Jandarmi 
Corabia. 
 
 
- Au fost excecutate 5 acţiuni proprii pe linia braconajului piscicol 
şi 2 acţiuni mixte din care 1 cu IJJ şi 1 cu Ocolul Silvic 

15 

Creşterea eficienţei 
activităţilor pentru 

soluţionarea situaţiilor 
de urgenţă 

15.1 - 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 
- Căutarea navelor aflate în pericol în apele 
din zona de competență şi participa la 
salvarea echipajelor acestora în caz de 
necesitate, iar la solicitare desfăşurarea de 
acţiuni de salvare a navelor şi a încărcăturii 

Serviciul 
Teritorial al 
Poliţiei de 

Frontieră Olt 
S.P.F. 

Corabia 
S.P.F. Orlea 

 

Permanent Realizat  
Trim. II 

În data de 13.06.2017 lucrătorii STPF Olt au răspuns unui apel de 
urgenţă, transmis prin intermediul ISU Olt, pentru a interverno ţi 
salva un număr de 8 persoane aflate în dificultate la bordul 
şalupei Celeiu.  



 82 

lor, conform dreptului maritim internaţional 

16 

Prevenirea şi combaterea 
corupţiei în rândurile 

personalului Ministerului 
Afacerilor Interne la 
toate nivelurile şi în 

toate structurile 

16.1 - 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 

Serviciul 
Teritorial al 
Poliţiei de 

Frontieră Olt 
S.P.F. 

Corabia 
S.P.F. Orlea 

Permanent Realizat  
Trim. II 

- Au fost executate 46 controale interne manageriale şi au/nu au 
fost identificate neconformităţi. 
- Au fost prezentate 2 note de caz pe linia faptelor de corupţie. 

CULTURĂ. CULTE. MINORITĂŢI 

1 

Dezvoltarea unui 
mecanism consultativ în 
domeniul culturii care să 
ofere expertiza necesară 
configurării politicilor 

publice în domeniu, 
urmărindu-se 
conservarea 

patrimoniului (imobil) 
construit, protejarea Şi 
conservarea bunurilor 
culturale (patrimoniul 

mobil); 

1.1. Acțiuni de verificare a stării de 
conservare a monumentelor istorice şi 
stabilirea măsurilor care se impun pentru 
reabilitarea şi conservarea acestora, precum: 

- emiterea de avize, certificate şi 
adrese specifice pentru monumente istorice 
şi imobile aflate în zona de protecție a 
monumentelor istorice care au proiecte 
aprobate la Comisia Zonală a 
Monumentelor Istorice cât şi a Planurilor 
Urbanistice Generale ale localităților;  

- controlul periodic la lucrările 
avizate atât la monumente istorice cât şi 
imobile aflate în zona de protecție a 
monumentelor istorice (în toate stadiile 
fizice de execuie); 

- acțiuni de inventariere a 
monumentelor de for public din județ  și 
verificarea / aprobarea documentațiilor în 
vederea construirii şi amplasării 
monumentelor de for public; 

- controlul respectării îndeplinirii 
obligațiilor de plată a contribuțiilor la 
Fondul Cultural Naţional şi a timbrului 
monumentelor istorice; 

Direcţia 
Judeţeană 

pentru 
Cultură Olt 
C.Z.M.I. nr. 

11  
A.P.L. 

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

Lunar Realizat  
Trim. Ii 

- Au fost analizate un număr de 12 documentații, emise 7 avize de 
specialitate la lucrări pentru monumente istorice sau în zona de 
protecție.  
A avut loc recepţia lucrărilor privind oictura murală la biserica 
bolniţă Mânăstirii Brâncoveni, cu participarea reprezenrtanţilor 
Ministerului Culturii. 
A avut loc o întâlnire la Mânăstirea Brâcoveni cu rprezentanţii 
ADR S-V Oltenia cu privire la proiectul ;, Lucrări de consolidare, 
restaurare, reconstruire, consrvare şi punere în valoare a 
ansamblului arhitectural al Mânăstirii Brâncoveni”, cu finanţare 
prin POR. 
S-au verificat lucrările de restaurare la biserica din comuna 
Şerbîneşti cu finanţare de la Secretariatul de Stat pentru Culte. 
A avut loc o deplasare cu reprezentanţii Inspectoratului de Stat în 
Construcţii în municipiul Caracal pentru verificarea respectării 
avizelor la clădiri din zona de protecţie a monumentelor istorice. 
A fost emisă o adresă specifică privind neexercitarea dreptului de 
preempţiune pentru un imobil monument istoric “Casa” str. Mihai 
Eminescu Slatina. 
S-a verificat starea de conservare şi s-au stabilit necesităţile de 
restaurare în bisericile monument istoric din comunele Coloneşti, 
sat Bătăreni, Iancu Jianu, biserica „Cuvioasa Paraschiva”, 
Tătuleşti, biserica Momaiu, biserica „Sf. Ioan Botezătorul’ dn 
comuna Şerbăneşti cu finanţare de la Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 S-a participat în cadrul Primăriei municipiului Caracal la 
lucrările şedinţei din cadrul Comisiei de Urbanism, unde s-a 
discutat situaţia unor imobile monument istoric cu privire la 
starea de conservare precum şi situaţia zonelor de protecţie a 
monumentelor istorice din  Caracal. 
A fost emisă o adresă specifică privind neexercitarea dreptului de 
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preempţiune pentru un imobil monument istoric “Casă” str. 
Mărului, Caracal. 

1.2. Acțiuni de verificare a stării de 
conservare a patrimoniului arheologic şi 
stabilirea măsurilor care se impun pentru 
conservarea și securitatea acestuia, precum: 

- emiterea de avize, certificate şi 
adrese specifice cu privire la patrimoniul 
arheologic; 

- acțiuni de implementare a 
programului privind Sistemului 
Informațional Geografic (GIS) pentru 
protecția Patrimoniului Cultural Național 
Imobil, e-GISPAT în județul Olt, privind 
identificarea, verificarea stării de 
conservare, delimitarea şi stabilirea zonei de 
protecție a siturilor arheologice şi a 
monumentelor istorice; 

D.J.C. Olt 
C.Z.M.I. nr. 

11  
A.P.L. 

I.P.J. Olt 
 

2017 Realizat  
Trim. II 

- Au fost efectuate acțiuni specifice privind implementarea 
sistemului informațional geografic (GIS), în format Stereo 70, 
pentru protejarea patrimoniului cultural național imobil 
(arheologie şi monumente istorice), fiind localizate - delimitate 
monumente istorice şi situri arheologice din Coloneşti, Iancu 
Jianu, Tătuleşti, Şerbăneşti, Caracal, Dăneasa, Slatina, 
Brîncoveni. 
Împreună cu reprezentanţii IPJ Olt a fost efectuată o deplasare în 
comuna Dăneasa în baza unei sesizări a unei persoane particulare, 
pentru a se constata existenţa unor posibile vestigii din 
patrimoniul arheologic, apărute în urma efectuării unor lucrări de 
excavaţie într-o movilă de pământ. 
- Au fost emise adrese specifice privind susceptibilitatea 
patrimoniului arheologic pentru perimetrele de realizare a unor 
investiții de exploatare agregate în localitățile Strejeşti, Slătioara, 
Strejeşti, Verguleasa, neavând ca obiect zone protejate din punct 
de vedere al patrimoniului cultural; 
-A fost emis 1 aviz specific favorabil privind vânzarea unui 
terenuri extravilane, în baza Legii 17/2014, amplasat pe teritoriul 
administrativ al localității Piatra Olt, pentru care nu se pot impune 
restricţii cu privire la protejarea patrimoniului cultural; 
Au fost înregistrate şi soluţionate două cereri ale unor persoane 
juridice în baza legii 555/2001, privind susceptibilitatea 
patrimoniului cultural, privind situaţia juridică a unor imobile din 
comuna Fărcaşele şi o alta privind situaţia juridică a unor imobile-
terenuri din localitatea Piatra Olt. 
A fost înregistrată o autorizaţie de cercetare arheologică 
preventivă, emisă pentru situl arheologic de la Slatina, în urma 
căreia a fost întocmit un raport de cercetare arheologic, întocmit 
de Muzeul de Istorie din Tg. Jiu. 

1.3. Acțiuni de verificare a stării de 
conservare a patrimoniului mobil aflate în 
proprietate publică sau privată și stabilirea 
măsurilor care se impun pentru conservarea 
şi securitatea acestuia, precum: 

- verificarea stării de conservare a 
lăcașurilor de cult, monumente istorice şi a 
inventarului de patrimoniu mobil, 
identificarea bunurilor culturale mobile 
susceptibile de a fi clasate în patrimoniul 

D.J.C. Olt 
C.Z.M.I. nr. 

11  
A.P.L. 

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

2017 Realizat  
Trim. II 

A fost ]nregistrată în evidenţele instituţiei o adeverinţă de export, 
întocmită de Primăria Bobiceşti; 
A fost emisă o adresă specifică privind eliberarea unui certificat 
de export pentru bunuri culturale mobile care nu fac parte din 
patrimoniul cultural naţional, acestea fiind creaţie contemporană. 
Deplasări în municipiul Caracal împreună cu reprezentanţii IPJ 
Olt pentru a constata, verifica şi dispune măsurile de protejare a 
unei descoperiri arheologice întâmplătoare care a avit loc în zona 
bisericii monument istoric „Sf. Treime” fiind efectuate lucrări de 
cercetare cu specialişti din cadrul Institutului de Arheologie din 
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cultural; 
- întocmirea şi eliberarea 

documentației specifice de export definitiv 
pentru bunuri culturale care nu fac parte din 
patrimoniul cultural național, după 
evaluarea de către experți autorizați şi 
verificarea agenților economici autorizați 
privind respectarea legislației vizând 
comercializarea bunurilor culturale mobile 
(antichități, anticariate, bunuri culturale, 
persoane particulare, etc.); 

- colaborare cu muzeele din judeţ și 
alte autorități deținătoare de bunuri 
culturale mobile privind măsurile de 
conservare şi securitate a obiectelor de 
patrimoniu deținute de acestea şi stimularea 
continuării acțiunilor specifice de clasare în 
patrimoniul cultural național şi inventariere 
în format electronic a bunurilor culturale 
mobile; 

Bucureşti, făcându-se un inventar al descoperirilor, ce au fost 
preluate în vederea restaurării în laborartoare specializate din 
Bucureşti. 
 

2 

Susținerea investițiilor în 
infrastructura culturală, 
prin oferirea de suport 

tehnic, legislativ și 
financiar, cercetarea și 

valorificarea 
patrimoniului imaterial 

2.1 Acordarea de sprijin şi îndrumare 
metodologică autorităților locale pentru 
desfășurarea acțiunilor culturale cuprinse în 
Calendarul Cultural al Manifestărilor 
culturale din județul Olt pe anul 2017, 
precum şi desfășurarea  de acțiuni de 
cercetare și valorificare a patrimoniului 
imaterial din județul Olt, avându-se în 
vedere și monitorizarea activităților derulate 
în cadrul programului naţional pentru 
lucrările de construire, reabilitare și dotare a 
așezămintelor culturale din mediul rural şi 
mic urban; 

D.J.C. Olt 
A.P.L. 

C.J.C.P.C.T.
C. Olt 

Lunar Realizat  
Trim. II 

- Au fost emise două adrese specifice necesare la Compania 
Naţională de Investiţii Bucureşti pentru primăriile Dobrosloveni 
şi Voineasa privind oportunitatea realizării unor proiecte de 
construire şi reabilitare cămine culturale, conform pentru care nu 
există restricţii de protecţie din punct de vedere al patrimoniului 
cultural naţional. 
-S-a participat la manifestările culturale, expoziţii, lansări de carte 
în localităţile din judeţ care au desfăşurat astfel de acţiuni 
conform Calendarului Cultural pentru judeţul Olt pe anul 2017, 
participare la manifestarea „Identitate prin cultură” organizată de 
Asociaţia Culturală „La noi romînii”în parteneriat cu Primăria 
oraşului Corabia şi în colaborare cu Muzeul de Arheologie şi 
Etnografie al oraşului Corabia şi Colegiul Naţional „A. I Cuza” 

MINORITĂŢI 

1 

Asigurarea informării 
privind piaţa muncii şi 
punerea în contact a 
şomerilor romi cu 

angajatori. 

1.1 Servicii gratuite de informare si 
consiliere profesionala a persoanelor aflate 
in cautarea unui loc de munca pentru 100 
persoane de etnie roma. 

Agenţia 
Judeţeană de 

Ocupare a 
Forţei de 

Muncă Olt 
Autorităţile 

2017 Realizat 
Trim. II 

In trimestrul I au beneficiat de servicii de informare si consiliere 
profesionala  60 persoane de etnie roma 
In trimestrul II au beneficiat de servicii de informare si consiliere 
profesionala  45 persoane de etnie roma 
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publice 
locale 

1.2 Servicii gratuite  de mediere privind 
locurile de munca vacante sau nou create 
pentru 150 persoane de etnie roma, din care 
60 incadrate. Prin Programul special de 
ocupare a fortei de munca pentru comunitati 
cu numar mare de etnici romi, din localitatile 
Gradinari si Daneasa vor fi incadrate 30 
persoane. 

A.J.O.F.M. 
Olt 

A.P.L. 

2017 Realizat 
Trim. II 

In trimestrul I au fost cuprinse in mediere 28 persoane de etnie 
roma, din care 19 incadrate. 
Prin programul special au fost incadrate 5 persoane. 
In trimestrul II au fost cuprinse in mediere 41 persoane de etnie 
roma, din care 21 incadrate. 
Prin programul special au fost incadrate 9 persoane 

2 

Creşterea şanselor de 
ocupare a persoanelor 
aparţinând minorităţii 
rome prin încurajarea 

mobilităţii geografice şi 
valorificarea 
capacităţilor 

antreprenoriale 

2.1 Stimularea mobilitatii fortei de munca 
prin acordarea de prime de incadrare sau 
instalare, dupa caz: in functie de solicitari. 

A.J.O.F.M. 
Olt 

A.P.L. 

2017 Nerealizat 
Trim. II 

Pana la aceasta data, nu au fost solicitari din partea persoanelor de 
etnie roma, activitatea are termen de realizare anul 2017.  

2.2 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: in 
functie de solicitari. 

A.J.O.F.M. 
Olt 

A.P.L. 

2017 Nerealizat 
Trim. II 

Pana la aceasta data, nu au fost solicitari din partea persoanelor de 
etnie roma, activitatea are termen de realizare anul 2017. 

2.3 Stimularea încadrării şomerilor 
indemnizaţi înainte de expirarea perioadei de 
acordare a indemnizaţiei de şomaj prin 
completarea veniturilor salariale, în funcţie 
de solicitări 

A.J.O.F.M. 
Olt 

A.P.L. 

2017 
 

Nerealizat 
Trim. II 

Pana la aceasta data, nu au fost solicitari din partea persoanelor de 
etnie roma, activitatea are termen de realizare anul 2017. 

3 

Dezvoltarea şi 
certificarea 

competenţelor 
profesionale. 

3.1 Organizarea de cursuri de formare 
profesionala pentru persoanele aflate in 
cautarea unui loc de munca: vor fi cuprinse 
la cursuri de calificare,  recalificare,  
perfectionare 10 persoane de etnie roma, din 
care 5 femei. 

A.J.O.F.M. 
Olt 

A.P.L. 

Trimestrial Nerealizat 
Trim. II 

Pana la aceasta data, nu au fost solicitari din partea persoanelor de 
etnie roma. 

3.2 Servicii gratuite de evaluare şi certificare 
de competenţe dobândite în sistem informal 
şi non-formal. 

A.J.O.F.M. 
Olt 

A.P.L. 

Trimestrial Nerealizat 
Trim. II 

Pana la aceasta data, nu au fost solicitari din partea persoanelor de 
etnie roma. 

3.3 Cuprinderea în programe de ucenicie la 
locul de muncă. 

A.J.O.F.M. 
Olt 

A.P.L. 

Trimestrial Nerealizat 
Trim. II 

Pana la aceasta data, nu au fost solicitari din partea persoanelor de 
etnie roma. 

3.4 Stimularea angajatorilor care încadrează 
persoane aparţinând unor categorii 
defavorizate pe piaţa muncii prin acordarea 
de subvenţii, în funcţie de solicitări. 

A.J.O.F.M. 
Olt 

A.P.L. 

2017 
 

Nerealizat 
Trim. II 

Pana la aceasta data, nu au fost solicitari din partea persoanelor de 
etnie roma, activitatea are termen de realizare anul 2017. 

3.5 Acordarea de sprijin financiar pentru 
înfiinţarea/dezvoltarea unor noi afaceri: 

A.J.O.F.M. 
Olt 

2017 
 

Nerealizat 
Trim. II 

Pana la aceasta data, nu au fost solicitari din partea persoanelor de 
etnie roma, activitatea are termen de realizare anul 2017. 
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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; în funcţie de solicitări. 

A.P.L. 

3.6 Acordarea de acompaniament 
personalizat tinerilor cu risc de 
marginalizare sociala prin incheierea de 
contracte de solidaritate si oferirea de 
servicii specifice. 

A.J.O.F.M. 
Olt 

A.P.L. 

Permanent Nerealizat 
Trim. II 

Pana la aceasta data, nu au fost solicitari din partea persoanelor de 
etnie roma, activitatea are termen de realizare anul 2017. 

4 

Dezvoltarea programelor 
de interventie, adaptata 
nevoilor comunitatii. 

4.1 Promovarea unui stil de viata sanatos, 
notiuni de igiena generala si alimentatie 
sanatoasa, profilaxia bolilor transmisibile. 

Direcţia de 
Sănătate 

Publică Olt 
A.P.L. 

2017 Realizat 
Trim. II 

Activitatea a fost realizata in parteneriat cu Centrul Comunitar de 
Asistenta Medico-Sociala Slatina. 
- 77 acţiuni (993 beneficiari îndrumaţi spre adoptarea unui stil de 
viaţă sănătos şi informaţi asupra noţiunilor de igienă generală şi 
alimentaţie sănătoasă) 
- 40 acţiuni (350 beneficiari informaţi cu privire la sănătatea 
reproducerii şi planificarea familială) 
- 20 acţiuni (150 beneficiari informaţi cu privire la profilaxia 
bolilor transmisibile) 

5 

Cresterea ponderii 
populatiei rome care are 
acces la serviciile de 
sanatate. 

5.1 Combaterea obezitatii prin miscare 
(Programul RO19), educarea comunitatii 
pentru sanatate. 

D.S.P. Olt 
A.P.L. 

Martie 2017 Realizat 
Trim. I 

Activitatea a fost realizata in parteneriat cu Centrul Comunitar de 
Asistenta Medico-Sociala Slatina. 
Campania de vaccinare impotriva rujeolei (au fost informati toti 
medicii de familie din Judetul Olt). 
800 persoane consiliate privind obezitatea 

6 

Cresterea utilizarii 
planificarii familiale, in 
special in randul 
tinerelor si 
implementarea de 
interventii adresate 
sanatatii femeii si 
copilului. 

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

D.S.P. Olt 
A.P.L. 

2017 Realizat 
Trim. II 

Activitatea a fost realizata in parteneriat cu Centrul Comunitar de 
Asistenta Medico-Sociala Slatina. 
150 persoane consiliate 
În trim. II au fost consiliate 50 femei. 

7 

Implementarea şi 
promovarea OUG 

619/2002, actualizat, 
privind aprobarea 

functionarii ocupatiei de 
mediator sanitar si a 

Normelor tehnice privind 
organizarea, 

functionarea si 

7.1 Implementarea sistemului mediatorului 
sanitar in comunitatile de romi. 

D.S.P. Olt 
A.P.L. 

Trimestrial Realizat 
Trim. I 

 

7.2 Organizarea de cursuri de formare 
teoretică a mediatorilor prin oferirea de 
consultanţă tehnică şi asigurarea spaţiilor 
necesare desfăşurării cursurilor 

D.S.P. Olt 
Centrul 

Comunitar 
de Asistenţă 

Medico-
Socială 
Slatina 

2017 Nerealizat  
Trim. II 

Nerealizata pana in prezent, urmeaza a se face in decursul anului. 
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finantarea activitatii 
mediatorilor sanitari. 

7.3 Stimularea creşterii numărului de 
mediatori sanitari incluşi în programul de 
perfecţionare, prin diversificarea surselor de 
finantare. 

Fonduri 
M.S. 
Surse 

extrabugetar
e 

2017 Nerealizat  
Trim. I 

 

7.4 Aplicarea cât mai riguros a OUG 
619/2002 completat şi modificat în 2005, 
care să aibă drept rezultat creşterea 
numărului actual de mediatori comparabil cu 
numărul de 500 – 750 persoaneloe deservite. 

Ministerul 
sănătăţii 

D.S.P. Olt 

2017 Nerealizat  
Trim. I 

 

7.5 Monitorizarea activităţii mediatorilor 
sanitari. 

D.S.P.Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

Mediatorii sanitari raporteaza lunar activitatea desfasurata. 

8 

Identificarea nevoilor 
/problemelor medicale şi 
sociale ale comunităţii 
de romi din Slatina. 

8.1 Catagrafierea comunităţii de romi din 
municipiul Slatina. 

D.P.A.S. 
Slatina 

2017 Realizat 
Trim. II 

Trim. I- Completarea fiselor de lucru  in teren. Au fost 
catagrafiate un numar de 35 de gospodarii de pe strazile: 
Draganesti si Constructorului. Catagrafierea comunitatii de romi 
s-a realizat de catre asistentul medical comunitar, mediatorii 
sanitari si expertul pe probleme cu romi. 
Trim. II - Completarea fișelor de lucru în teren. Au fost 
catagrafiate un număr de 39 de gospodării de pe străzile: 
Constructorului, Grădiște, Nicolae Bălcescu, Puțuri. 
Catagrafierea comunității de romi s-a realizat de catre asistentul 
medical comunitar,mediatorii sanitari și expertul pe probleme de 
romi. 

9 

Reducerea riscurilor şi 
prevenirea 

îmbolnăvirilor asociate 
modelelor de mortalitate 
şi morbiditate prevalente 

în rândul populaţiei 
rome. 

9.1 Dezvoltarea de parteneriate între 
structurile deconcentrate, autorităţi publice 
locale şi societatea civilă în domeniul 
promovării sănătăţii pentru comunitatea de 
romi. 

D.P.A.S. 
Slatina 

2017 Realizat 
Trim. II 

Activitatea a fost derulata in parteneriat cu Directia de Sanatate 
Publica Olt 
În trimestrul II a avut loc participarea la Conferința de presă 
organizată de către Centrul de Formare și Perfecționare a 
Polițiștilor Nicolae Golescu în cadrul proiectului Abordare 
integrată pentru Prevenirea victimizării în comunitățile de romi – 
finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 RO 21- 
MAI – IGPR- PDP4 – În cadrul acestei intalnirii s-au prezentat 
activitățile proiectului desfășurate la Centrul De Formare și 
Perfecționare a Polițiștilor ”Nicolae Golescu”, cadrul legal în 
domeniul infracțiunilor motivate de ură, s-au purtat discuții 
despre excluderea social din comunitațile de romi 

9.2 Campanii de promovare, informare şi 
educare în vederea mobilizării populaţiei 
pentru participarea la programele de 
vaccinări, controale medicale (ziua SIDA, 
ziua inimii, saptamana Europeana a 
vaccinarii, ziua antifumat, etc.). 

D.P.A.S. 
Slatina 

2017 Realizat 
Trim. II 

In trimestrul I au fost derulate 3 campanii de informare, in randul 
comunitatii de romi. 
Campanie derulata in colaborare cu Serviciul de Evaluare si 
Promovare a Sanatatii din cadrul Directiei de Sanatate Publica 
Olt, conform procesului verbal incheiat la data de 21.02.2017. Au 
fost distribuite materiale informative, pliante in comunitatea de 
romi din partea de jos a orasului zona  „Rudarie”, privind 
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importanta controlului periodic. La  aceasta campanie au 
participat un numar de 10 femei. 
În trimestrul II au fost derulate 2 campanii de informare, în rândul 
comunităţii de romi. 
În trimestrul II echipa Centrului Comunitar de Asistență Medico 
Socială a desfasurat in trimestrul II  de raportare, activitati de 
informare  privind beneficiile legii 284/2015, atat la centru cat si 
prin deplasare in comunitate. In urma activitatilor au fost depuse 
în cadrul Direcției Protecție și Asistenșă Socială Slatina un nr. de 
30 dosare din care 11 fiind beneficiari de etnie romă. 
În trimestrul II în cadrul biroului relaţii cu publicul din cadrul 
Direcției Protecție și Asistenșă Socială, cetăţenii de etnie romă au 
fost sprijiniţi si îndrumaţi cu privire la drepturile şi obligaţiile în 
vederea obţinerii stimulent educațional - Tichet social pentru 
grădiniță,conf. legii nr. 248/2015   

10 

Creşterea ponderii 
populaţiei rome care are 

acces la servicii de 
sănătate de bază 

10.1 Înscrierea populaţiei rome pe listele 
medicilor de familie. 

D.P.A.S. 
Slatina 

2017 Realizat 
Trim. II 

In trimestrul  I un numar de 9 persoane  din comunitatea de romi 
au beneficiat de sprijin si indrumare privind inscrierea pe listele 
medicilor de familie . 
În trimestrul II un număr de 13 copii nou-născuți din comunitatea 
de romi au beneficiat de sprijin şi îndrumare privind înscrierea pe 
listele medicilor de familie. 

10.2 Furnizarea de servicii medico-sociale 
persoanelor defavorizate din municipiul 
Slatina, care se adresează Centrului 
Comunitar de Asistenţă Medico-Socială 
Slatina. 

D.P.A.S. 
Slatina 

2017 Realizat 
Trim. II 

In trimestrul  I au beneficiat de consultatii si consiliere medicala 
un numar de 24 perosane din comunitatea de romi dintre care 4 
persoane fiind adulti si 20 de copii cu varsta cuprinsa intre 0-14 
ani, acestia fiind inregistrati in registrul de consultatie si 
tratament. 
În trimestrul II în perioada 06.04.2017 O.A.M.G.M.A.M.R Filiala 
Olt, a organizat pentru asistenții medicali comunitari cursul cu 
tema ”Resuscitare cardio-respiratorie pediatrică”. 

11 

Îmbunătăţirea accesului 
cetăţenilor români 

aparţinând minorităţilor 
rome la servicii de 
sănătate de bază, 

preventive şi curative. 

11.1 Informarea cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome asupra dreptului 
la pachetul minimal de servicii de sănătate 
pentru persoanele care nu sunt incluse în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 

Casa de 
Asigurări de 
Sănătate Olt. 
Medicii de 

familie 

2017 Realizat 
Trim. I 

 

11.2 Informarea cetăţenilor români 
aparţinând minorităţilor rome privind 
dobândirea calităţii de asigurat în sistemul 
asigurărilor de sănătate, conform legislaţiei 
în vigoare. 

C.A.S. Olt 
Medicii de 

familie 

2017 Realizat 
Trim. I 

 

12 

Asigurarea confortului 
termic pentru 32 de 

familii de varstnici de 
etnie roma in anotimpul 

12.1 Distribuirea a cate aproximativ 2 tone 
de  deseuri lemnoase pentru 32 de familii de 
varstnici de peste 60 ani din municipiul 
Slatina. 

Filiala de 
Cruce Rosie 

Olt 

2017 Realizat 
Trim. I 
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de iarna. 

13 

Cresterea gradului de 
informare a copiilor si 
parintilor acestora in 

ceea ce priveste 
ingrijirea dintilor. 

13.1 Educatie pentru copiii inmatriculati la 
Scoala cu cls. I-VIII nr. 1 Slatina, in clasele 
pregatitoare - cls. a IV-a, in ceea ce priveste 
sanatatea dintilor. 
 

Filiala de 
Cruce Rosie 

Olt 

2017 Realizat 
Trim. I 

Activitatea a fost derulata cu sprijinul financiar al Fundatiei Terre 
des hommes Romania. 

14 

Reducerea riscurilor şi 
prevenirea 

îmbolnăviriilor asociate 
modelelor de mortalitate 
şi morbiditate prevalente 

la populaţia de etnie 
romă. 

14.1 Implementarea unor campanii de 
informare, educare, conştientizare (IEC) în 
rândul membrilor comunităţii vulnerabile, cu 
privire la importanţa sănătăţii şi prevenirea 
îmbolnăvirilor. 

D.P.A.S. 
Slatina 

C.C.A.M.S. 
Slatina 

A.P.R.P.E. 

2017 Realizat 
Trim. II 

In trimestrul I au fost derulate 3 campanii de informare, in randul 
comunitatii de romi. 
Campanie derulata in colaborare cu Serviciul de Evaluare si 
Promovare a Sanatatii din cadrul Directiei de Sanatate Publica 
Olt, conform procesului verbal incheiat la data de 21.02.2017. Au 
fost distribuite materiale informative, pliante in comunitatea de 
romi din partea de jos a orasului zona  „Rudarie”, privind 
importanta controlului periodic. La  aceasta campanie au 
participat un numar de 10 femei. 
În trimestrul II au fost derulate 2 campanii de informare, în rândul 
comunităţii de romi. 
- Campanie derulată în colaborare cu Serviciul de Evaluarea şi 
Promovare a Sănătăţii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică 
Olt. La această campanie au participat un număr de 50 de copii cu 
vârsta cuprinsă între 5-13 ani, în cadrul acțiunii copii au vizionat 
un film animat ”Povestea lui dințițor” care i-a ajutat pe cei mici 
să înțeleagă cât de importantă este igiena orală. La finalul acțiunii 
participanții au primit produse de igienă orală. 
-Campanie derulată în colaborare cu Serviciul de Evaluarea şi 
Promovare a Sănătăţii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică 
Olt. La această campanie au participat un număr 24 persoane din 
comunitatea de romi. În cadrul acțiunii beneficiarii au primit 
informații cu privire la importanța vaccinării copiilor. La finalul 
acțiunii s-au purtat discuții libere privind importanța vaccinării 
pentru prevenirea bolilor și protejarea vieții, ulterior persoanele 
participante au primit materiale informative. 

15 

Dezvoltarea de proiecte 
de regenerare urbană 
integrată şi eradicarea 
habitatului insalubru. 

15.1 Scrierea si depunerea de proiecte 
privind dezvoltarea infrastructurii din zonele 
locuite preponderent de comunitatile de 
romi. 

A.P.L. 2017 Realizat 
Trim. I 

In cadrul programului POCU axa 4.1. au fost depuse proiecte 
avand ca grup tinta comunitatile de romi din localitati precum 
Slatina, Caracal, Corabia, dar care nu au fost declarate eligibile. 

15.2 Canalizare în zona locuita de 
comunitatea de romi din Osica de Sus. 

A.P.L. Osica 
de Sus 

2017 Nerealizat 
Trim. II 

Proiect aflat în evaluare 

16 
Promovarea istoriei, 
culturii, simbolurilor 

16.1. Organizarea de manifestări cultural-
artistice cu ocazia Zilei Internaţionale a 

A.P.L. 
Organizaţiile 

neguvernamentale

Aprilie 2017 Realizat 
Trim. II 
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identitare şi 
personalităţilor rome în 
societate. 

Romilor. 

17 

Promovarea valorilor 
familiale prin 

acţiuni/campanii de 
informare şi 
sensibilizare. 

 

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

Direcţia 
Generală de 

Asistenţă 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului 

Olt 

Trimestrial Realizat 
Trim. I 

Activitate derulata permanent. 
Au fost distribuite pliante cu drepturile copilului, precum si 
responsabilitatea pe care o au parintii pentru cresterea copiilor in 
familie si drepturile legale de care pot beneficia. 

17.2. Realizarea de acţiuni de mediatizare/ 
popularizare,  informare şi sensibilizare în 
vederea prevenirii şi combaterii abuzului/ 
neglijării şi a oricărei forme de violenţă 
asupra copilului şi violenţă în familie, 
distribuire de materiale informative cu 
drepturile copilului, servicii pentru copilul 
A/N/E. 

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

2017 Realizat 
Trim. I 

S-a desfasurat o actiune stradala de informare a populatiei si au 
fost distribuite pliante privind eliminarea violentei in familie, 
precum si pliante privind prevenirea si interventia in situatii de 
abuz si neglijare a copilului, pliante cu Telefonul pentru 
semnalarea cazurilor de urgenta. 

18 

Dezvoltarea serviciilor 
de prevenire a separării 
copilului de familie şi 
asigurarea creşterii şi 
educării acestuia în 
cadrul comunităţii 

18.1 Realizarea de acţiuni pentru promovare 
a egalităţii de şanse şi combaterea 
discriminării copiilor (inclusiv copii romi şi 
copii cu dizabilităţi). 

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

2017 Realizat 
Trim. II 

Unul din drepturile copilului este dreptul la nediscriminare, iar cu 
ocazia actiunilor de informare desfasurate in cadrul caselor de tip 
familial sau in comunitate (in scoli), a fost promovata egalitatea 
de sanse si combaterea discriminarii copiilor, prin distribuirea de 
de fluturasi privind dicriminarea si sanctionarea celor care 
discrimineaza.. 

18.2 Realizarea de acţiuni de promovarea 
adopţiei, informare şi mediatizare pentru 
recrutarea de familii adoptive, sensibilizarea 
familiilor în scopul adopţiei copiilor de etnie 
romă, cu deficienţe uşoare. 

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

2017 Realizat 
Trim. II 

Activitate derulata permanent. 
S-au distribuit 20 de pliante si bosuri persoanelor/familiilor care 
s-au adresat biroului adoptii, cu privire la procedura adoptiei. De 
asemenea, in presa locala, a fost promovata adoptia copiilor, 
inclusiv a celor de etnie roma, a celor cu dizabilitati si a copiilor 
cu varsta mai mare. 
In data de 09.06.2017 a fost sărbătorită Ziua Adopţiei, la care au 
participat şi familii de etnie romă care au adoptat copii. 
A fost infiinţată o platformă on-line a copiilor greu adoptabili, 
unde se promoveză copiii de etnie romă cu dizabilităţi sau cu 
varsta mai mare. 

18.3 Furnizarea de servicii în centrele de 
zi/centrele de consiliere pentru părinţi şi 
copii ale DGASPC Olt pentru copiii din 
comunitate aflaţi în situaţii de risc. 

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

Trimestrial Realizat 
Trim. I 

Activitate derulata permanent. 
In centrele de zi si centrele de consiliere pentru parinti si copii, 
din cadrul DGASPC Olt copiii beneficiaza de servicii in scopul 
prevenirii separarii acestora de parinti precum si acordarea de 
sprijin parintilor pentru dezvoltarea competentelor parentale, 
sprijinirea copiilor cand apar probleme de relationare cu familia. 

19 
Respectarea drepturilor 
aparţinând minorităţilor 

19.1 Prezentarea în cadrul temelor de 
pregătire profesională a prevederilor O.G. 

Inspectoratul 
de Poliţie 

Aprilie, Mai 
2017 

Realizat 
Trim. I 

Nu au fost identificate stări tensionate sau conflictuale care să 
degenereze în acţiuni ce pot pune în pericol ordinea şi siguranţa 
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naţionale, în special 
minorităţii romilor. 

137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, Legea 
48/2000. 

Judeţean Olt 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Jandarmi Olt 

publică. 

20 

Monitorizarea cazurilor 
de discriminare şi abuz  

asupra romilor săvârşite 
de autorităţi,  
popularizarea 

sancţiunilor luate 
împotriva acestora, 

precum şi a accesului 
romilor la serviciile 

publice 

20.1 Întocmirea de rapoarte de informare 
privind cazurile de discriminare şi abuz, 
asupra cetăţenilor români de care iau la 
cunoştinţă cadrele unităţii pe timpul 
îndeplinirii misiunilor specifice. 

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

 

Anual Nerealizat 
Trim. II 

Nu a fost 
cazul 

La nivelul IPJ Olt, în trim. I şi II 2017,  nu au fost înregistrate 
plângeri privind forme de discriminare şi abuz  împotriva 
cetăţenilor de  etnie romă 

20.2 Prezentarea unui program judeţean de 
prevenire a infracţionalităţii, educare 
juridică a populaţiei de romi şi difuzarea in 
cadrul minorităţilor de romi a unor publicaţii 
cu caracter educativ. 

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

 

2017 Nerealizat 
Trim. II 

 

20.3 Luarea măsurilor legale conform 
competenţelor atunci când sunt sesizate 
cazuri de discriminare sau când pe timpul 
misiunilor cadrele unităţii iau cunoştinţă de 
astfel de cazuri. 

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

 

2017 Nerealizat 
Trim. II 

 

Nu a fost cazul 

20.4 Mediatizarea cazurilor de discriminare 
constatate de cadrele unităţii pe timpul 
îndeplinirii misiunilor. 

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

2017 Nerealizat 
Trim. II 

Nu a fost 
cazul  

Nu a fost cazul 

21 

Dezvoltarea şi 
consolidarea relaţiilor de 
parteneriat dintre poliţie 

şi romi, precum şi 
realizarea de întâlniri 

lunare ale şefilor poliţiei 
locale cu reprezentanţi ai 

comunităţii de romi 

21.1 Organizarea de întâlniri lunare cu liderii 
comunităţilor de romi în scopul rezolvării 
operative a stărilor conflictuale. 

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

Semestrial Realizat 
Trim. II 

14 întâlniri organizate la nivelul poliţiilor municipale şi oraşeneşti 

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

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

2017 Nerealizat 
Trim. II 

Nu a fost 
cazul 

Nu au fost identificate stări tensionate sau conflictuale care să 
degenereze în acţiuni ce pot pune în pericol ordinea şi siguranţa 
publică. 

22 

Monitorizarea aplicării 
prevederilor O.G. 

137/2000 (devenită 
Legea nr. 48/2002), 

privind discriminarea 
cetăţenilor în raporturile 
cu administraţia publică 

locală. 

22.1 Mediatizarea măsurilor legislative care 
vizează îmbunătăţirea situaţiei romilor din 
România prevăzute de H.G.18/2015, 
republicată, privind Strategia de 
Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, respectiv 
O.G. 137/2000. 

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

 

permanent Realizat 
Trim. I 

 

23 

Organizarea unor 
campanii de promovare 

şi respectare a 
drepturilor şi libertăţilor 

24.1 Organizarea unor campanii de 
promovare şi respectare a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, 
cunoaşterii legislaţiei în domeniu, prevenirii 

I.J.J. Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

În trimestrul I 2017, efectivele Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Olt, în baza Planului Anual pentru prevenirea faptelor 
antisociale de către personalul Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Olt, au organizat şi desfăşurat 55 activităţi educativ-
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fundamentale ale omului 
(a drepturilor civile, 
politice şi sociale), în 

general şi a dreptului la 
nediscriminare, în 

special a drepturilor 
persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale,    

în    conformitate cu 
normele           şi  

obligaţiile internaţionale 
asumate de către 

România. 

absenteismului şcolar, consumului de 
droguri şi efectele nocive ale substanţelor şi 
plantelor cunoscute generic sub denumirea 
de „etnobotanice” având ca beneficiari elevii 
din ciclurile gimnazial şi liceal din 
instituţiile de învăţământ cu elevi 
preponderent de etnie romă şi în localităţile 
unde există comunităţi de romi. 

preventive, din care 28 la instituţiile de învăţământ şi 27 în zone 
urbane şi rurale frecventate de public numeros. 
          Acţiunile desfăşurate în perioada de referinţă au vizat şi 
zonele şi instituţiile de învăţământ frecventate de 
persoanele/elevii de etnie romă, cu ocazia activităţilor fiind 
distribuite 1508 de pliante/reviste/alte materiale cu caracter 
informativ şi educativ-preventiv, precum şi prezentate aspecte 
tematice referitoare la noţiuni generale privind consumul de 
alcool şi tutun în rândul elevilor,  consumul şi traficul de 
substanţe cu efect psihoactiv, cauzele care conduc la implicarea 
minorilor în comiterea de fapte antisociale, aspecte privind rolul 
familiei, al şcolii şi colectivelor de elevi în stoparea unor astfel de 
fapte cu caracter antisocial, modul de comportament al elevilor în 
şcoală, familie şi societate, necesitatea respectării normelor de 
convieţuire socială, formele de manifestare a traficului de 
persoane şi modalităţi de prevenire, delicvenţa juvenilă.  
În trimestrul II 2017, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, în 
baza Planului Anual pentru prevenirea faptelor antisociale de 
către personalul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt în anul 
2017 şi a proiectelor de prevenire aflate în desfăşurare la nivelul 
instituţiei, a organizat şi desfăşurat 50 activităţi preventiv – 
educative, din care 18 la/în zona instituţiilor de învăţământ şi 32 
în zone de petrecere a timpului liber, repartizate după cum 
urmează: 
- luna aprilie – 13 activităţi; 
- luna mai – 18 activităţi; 
- luna iunie – 19 activităţi. 
Activităţile au fost orientate în mod deosebit spre locurile 
frecventate de cetăţenii de etnie rromă, în cadrul acestora fiind 
distribuite în total 1589 materiale informative (pliante), cu 
caracter educativ preventiv şi abordate teme privind noţiuni 
generale referitoare la consumul şi traficul de substanţe 
interzise/psihoactive, alcool şi tutun, cauzele care conduc la 
implicarea minorilor în comiterea de fapte antisociale, aspecte 
privind rolul familiei, al şcolii şi colectivelor de elevi în stoparea 
unor astfel de fapte cu caracter antisocial, modul de 
comportament al elevilor în şcoală, familie şi societate, 
necesitatea respectării normelor de convieţuire socială, aspecte 
privind modul de manifestare a traficului de persoane şi 
delicvenţa juvenilă.  
De asemenea, în ziua de 31.05.2017, între orele 11.00-13.00, la 
sediul Detaşamentului 5 Jandarmi Balş, a avut loc Ziua Porţilor 
Deschise.  
La această activitate au participat: 
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 Din partea Şcolii Gimnaziale nr. 1 Balş un colectiv de cadre cu 
30 de elevi 
 

24 

Continuarea măsurilor 
afirmative în procesul de 
recrutare a personalului 

pentru structurile 
Jandarmeriei Române/ 

Poliţiei Române din 
rândul cetăţenilor 
români aparţinând 
minorităţii rome, în 

conformitate cu 
prevederile legale 

24.1 Desfăşurarea de activităţi pe linia 
recrutării candidaţilor, cetăţeni români de 
etnie romă, pentru instituţiile de învăţământ 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe 
locurile special destinate acestora. 

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

 

2017 Realizat 
Trim. II 

Pentru cele 2 locuri pentru ofiţeri la Academia de Poliţie 
”A.I.Cuza”, Facultatea de jandarmi şi cele 3 locuri la Şcoala de 
subofiţeri jandarmi Drăgăşani puse la dispoziţie pentru candidaţii 
de etnie romă  au fost depuse 3 dosare la Serviciul Resurse 
Umane, cu toate că acestea au fost mediatizate în presă, postate pe 
pagina de internet a unităţii, afişate la Punctul de control acces în 
unitate şi distribuite pliante în acest sens la unităţile de învăţământ 
unde erau înscrişi elevi preponderent de etnie romă. 

24.2 Asistenţă de specialitate privind 
informarea corectă a cetăţenilor români de 
etnie romă asupra condiţiilor de participare 
la concursuri de admitere în  instituţiile de 
învăţământ din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. 

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

 

2017 Realizat 
Trim. II 

 

25 

Dezvoltarea şi 
consolidarea relaţiilor de 

parteneriat dintre 
jandarmerie şi romi 

precum şi organizarea de 
întâlniri ale 

reprezentanţilor 
jandarmeriei cu 
reprezentanţi ai 

comunităţii de romi 

25.1 Întâlniri ale reprezentanţilor 
jandarmeriei cu reprezentanţi ai 
comunităţilor de romi pentru  desfăşurarea în 
bune condiţii a unor activităţi comune 
(asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă 
publică pe timpul activităţilor cultural – 
educative, sportive, etc. desfăşurate de etnia 
romă) 

I.J.J. Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

Pe timpul executării misiunilor specifice efectivele de jandarmi 
desfăşoară activităţi de informare pe linia cunoaşterii legislaţiei, 
necesităţii respectării acesteia în scopul menţinerii unui climat de 
siguranţă atât în cadrul societăţii, comunităţilor  cât şi în cadrul 
familiei 

26 

Prezentarea  in 
colaborare cu ONG şi 
comunităţi de romi, a 

unor programe  de 
formare a mediatorilor 
şcolari şi de formare şi 

perfecţionare pentru 
cadrele didactice  şi 

cadre ale MAI in 
domeniul educaţiei 

interculturale. 

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

I.J.J. Olt 2017 Realizat 
Trim. II 

 

27 

Consolidarea capacităţii 
administrative a 
structurilor de 
implementare a 

Strategiei Guvernului  

27.1. 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. 

A.P.L. 
Instituţiile 

membre ale 
Grupului de 
Lucru Mixt 

Permanent Realizat 
Trim. II 
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României de Incluziune a 
cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii 
romilor pentru perioada 

2015 – 2020. 
 

18/2015, republicată, privind Strategia 
Guvernului României de Incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
romilor pentru perioada 2015 – 2020, 
precum şi a Ordonantei Guvernului nr. 
137/2000, republicată, privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare. 

 

27.2. 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 

Trimestrial Realizat 
Trim. II 

Biroul Judetean pentru Romi din cadrul Institutiei Prefectului 
centralizeaza trimestrial rapoartele institutiilor publice 
deconcentrate membre ale Grupului de lucru mixt, precum si pe 
cele ale expertilor locali pe probleme de romi privind modul de 
implementare a HG 18/2015. 

27.3. 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 

Trimestrial Realizat 
Trim. II 

Biroul Judetean pentru Romi din cadrul Institutiei Prefectului 
centralizeaza trimestrial rapoartele expertilor locali pe probleme 
de romi privind modul de implementare a HG 18/2015. 

27.4. Organizarea de întâlniri ale Grupului 
de Lucru Local, care au ca scop 
implementarea planului local de acţiune 
2017 pentru punerea în aplicare a H.G. 
18/2015, republicată, privind Strategia 
Guvernului României de Incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
romilor pentru perioada 2015 – 2020. 

A.P.L. Lunar Realizat 
Trim. II 

 

28 

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. 

 

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

A.P.L. Permanent Realizat 
Trim. I 

Activitatea se desfasoara permanent cu sprijinul expertilor locali 
pe probleme de romi. 

28.2. 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 

Trimestrial Realizat 
Trim. I 

Activitatea a fost realizata la Corabia. 

28.3. Acordarea de beneficii sociale copiilor, 
părinţilor cu copii în întreţinere, familiilor cu 
venituri reduse. 
 

Agenţia 
Judeţeană 

pentru Plăţi 
şi Inspecţie 
Socială Olt 

Trimestrial Realizat 
Trim. II 

Persoanele cu venituri reduse din rândul populaţiei de etnie roma 
au beneficiat de ajutor social, alocaţie pentru susţinerea familiei si 
ajutor pentru încalzirea locuinţei 

28.4. Desfăşurarea de acţiuni privind 
popularizarea în rândul comunităţilor de 

Casa 
Judeţeană de 

Trimestrial Realizat 
Trim. II 

Activitatea a fost realizata la Corabia 
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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.  

Pensii Olt 
 

28.5 Desfăşurarea de acţiuni privind 
popularizarea în rândul comunităţilor de 
romi a efectelor muncii la negru.  

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Olt 

Lunar Realizat 
Trim. II 

S-au prezentat principalele prevederi legale privind  incadrarea in 
munca cu forme legale si principalele servicii furnizate de ITM 
OLT 

28.6 Campanii de informare, consultanţă, 
indrumare in vederea popularizării in randul 
comunităţilor de romi a serviciilor furnizate 
de către ITM Olt. 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Olt 

Lunar Realizat 
Trim. II 

S-au prezentat principalele prevederi legale privind încadrarea în 
muncă cu forme legale şi principalele servicii furnizate de ITM 
OLT 

29 

Consolidarea capacităţii 
administrative a 
structurilor de 

implementarea a 
Strategiei Guvernului 

României de Incluziune a 
cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii 
romilor pentru perioada 

2015-2020 

29.1 Organizarea de şedinţe a Grupului de 
Lucru Local constituit în conformitate cu 
Hotărârea de Guvern nr. 18/2015, 
republicată. 

D.P.A.S. 
Slatina 

2017 Realizat 
Trim. II 

Directie Protectie si Asistenta Sociala Comunitar de Asistenta 
Medico-Sociala a organizat in data de 28 februarie 2017 sedinta 
Grupului de Lucru local Slatina. 
În perioada 11-12 mai 2017, coordonatorul Centrului Comunitar 
de Asistență Medico-Socială Slatina a participat la întâlnirea 
organizată de Agenția Națională pentru Romi. În cadrul întâlnirii 
s-a discutat despre procesul de implementare al Strategiei 
Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români 
aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020. 

30 

Dezvoltarea activităţilor 
Centrului Comunitar de 

Asistenţă Medico-Socială 
Slatina 

30.1 Demersuri  în vederea autorizării 
cabinetului medical din cadrul Centrului 
Comunitar de Asistenţă Medico-Socială 
Slatina. 

D.P.A.S. 
Slatina 

2017 Nerealizat 
Trim. II 

 

30.2 Încheierea de parteneriate de colaborare 
în vederea dezvoltării activităţilor din cadrul 
Centrului Comunitar de Asistenţă Medico-
Socială Slatina.  

D.P.A.S. 
Slatina 

2017 Realizat 
Trim. II 

In trimestrul I au fost desfasurate activitati cu Directia de Sanatate 
Publica Olt si cu Agenţia Judeţenă Pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Olt 
În trimestrul II Conform adresei nr. 4439/15.05.2017 primită de la 
SC SUPER FOOD COMPANY SRL, Direcția Protecția și 
Asistență Socială a încheiat un contract de sponsorizare în baza 
căruia s-a distribuit persoanelor defavorizate din comunitatea de 
romi , lapte praf pentru copii cu vârsta cuprinsă între  1- 3 ani.    

31 

Obţinerea actelor de 
proprietate/identitate 

31.1 Idenţificarea cetăţenilor de etnie romă 
din municipiul Slatina care nu deţin acte de 
proprietate respectiv acte de identitate. 

A.P.R.P.E. 2017 Nerealizat 
Trim. II 

 

31.2 Demersuri specifice în obţinerea actelor 
de identitate şi acte de proprietate. 

A.P.R.P.E. 2017 Realizat 
Trim. II 

Activitatea se deruleaza permanent 

32 
Reducerea riscurilor de 

excluziune socială a 
32.1 Organizarea de dezbateri publice cu 
reprezentanţii mass media şi alţi factorii 

A.P.R.P.E. 2017 Realizat 
Trim. I 
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romilor bazate pe 
fenomenul discriminării. 

interesaţi în vederea combaterii 
prejudecăţiilor şi a căror forme de (auto) 
excluziune a romilor. 

33 

Identificarea persoanelor 
fără certificate de stare 

civilă, în vederea 
înregistrării în registrele 
de stare civilă a actelor 

şi faptelor de stare civilă, 
aferente acestora, 

precum şi procurării 
certificatelor de stare 

civilă 

33.1 Informarea şi îndrumarea cetăţenilor cu 
privire la actele necesare in vederea obţinerii 
certificatelor de naştere sau  de căsătorie. 

D.P.A.S. 
Slatina 

2017 Realizat 
Trim. II 

In trimestrul I, in cadrul centrului au fost consiliati si indrumati 
catre compartimente de specialitate 5 persoane din comunitatea de 
romi care nu derineau acte de identitate sau de stare civila. 
In trimestrul II, atât în teren cât și în cadrul Centrului Comunitar 
de Asistență Medico- Socială , au fost consiliați un numar de 3 
persoane , în vederea facilitării obținerii actelor de identitate și 
stare civilă, cetățenii fiind îndrumați    către Serviciul Public 
Comunitar de Evidența Persoanelor Slatina 

 33.2 Întocmirea unor fluturaşi de informare 
privind înregistrarea nasterii (care să conţină 
toate actele necesare, amenzi in caz de 
nerespectare a termenului legal de declarare 
a naşterii, nr. de contact si adresa 
serviciului).       

Serviciul 
Public 

Comunitar 
de Evidenţa 
Persoanelor 

Slatina 

2017 Realizat 
Trim. I 

 

34 

Promovarea valorilor 
familiale prin campanii 

de informare şi consiliere 

35.1 Activităţi de popularizare în rândul 
comunităţilor de romi, prin campanii de 
informare cu privire la legislaţia în vigoare 
şi a condiţiilor de acces la anumite beneficii 
sociale administrative şi gestionate la nivel 
teritorial de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială, acordate de la bugetul de 
stat 

Agenţia 
Judeţenă 

Pentru Plăţi 
şi Inspecţie 
Socială Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

In colaborare cu autoritatile publice locale se realizeaza, 
trimestrial, campanii de informare cu privire la condiţiile de acces 
la anumite beneficii sociale. 
  In  trimestrul I, la data de 28.03.2017, s-a realizat activitatea de 
informare si consiliere în colaborare cu Primaria Mun. Slatina 
privind popularizarea în randul comunităţii de romi, a legislaţiei 
în vigoare si a condiţiilor de acces la anumite beneficii sociale, 
administrate si gestionate la nivel teritorial de instituţia noastra. 
  La intalnire au participat reprezentanti ai populaţiei de etnie 
roma din. Slatina, coordonatorul Centrului Comunitar de 
Asistenta Medico-Sociala, iar din partea DPAS Slatina expertul pe 
problemele romilor  
Au fost prezentate ultimele modificari legislative. Au fost 
solicitate precizări referitoare la documentele necesare pentru a 
beneficia de alocatia pentru sustinerea familiei si cauzele care duc 
la suspendarea si încetarea beneficiilor de asistenţă sociala. 
 Menţionăm ca la nivelul instituţiei au fost furnizate zilnic 
informaţii la birourile de relaţii cu publicul inclusiv persoanelor 
de etnie roma. 
In trimestrul  II, în colaborare cu autorităţile publice locale se 
realizează trimestrial campanii de informare cu privire la 
condiţiile de acces la anumite beneficii sociale 
În trimestrul II, la data de 21.06.2017, s-a realizat activitatea de 
informare şi consiliere în colaborare cu Primăria comunei 
Bobiceşti privind popularizarea în răndul comunităţii de romi, a 
legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor de acces la anumite beneficii 
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sociale, administrate şi gestionate la nivel teritorial de instituţia 
noastră 
La întâlnirea au participat reprezentanţi ai populaţiei de etnie 
romă, salariaţii compartimentului de asistenţă socială şi secretarul 
primăriei Bobiceşti 
Au fost prezentate ultimele modificări legislative.Cei prezenţi au 
solicitat precizări referitoare la documentele necesare pentru a 
beneficia de alocaţia pentru susţinerea familiei şi cauzele care duc 
la suspendarea şi încetarea beneficiilor de asistenţă socială 
Menţionăm că la nivelul instituţiei au fost furnizate zilnic 
informaţii la birourile de relaţii cu publicul inclusiv persoanelor 
de etnie romă 

TINERET ŞI SPORT 

1 

Încurajarea sportului de 
masă 

 

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 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

S-au desfăşurat  10 acţiuni sportive,  prevăzute la programul 
„Sportul pentru toţi” cuprinse în  Calendarul competiţional 
judeţean , la care au participat un nr. de 925 copii, tineri și adulți. 

2 

Sustinerea sportului de 
performanta. 

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 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

S-au   desfăşurat 3 acţiuni sportive  prevăzute la  programul 
„Promovarea sportului de performanţă” , cuprinse  în Calendarul 
competiţional judeţean, la care au participat un nr. de 240 sportivi 
legitimaţi. 

3 

Dezvoltarea si sustinerea 
practicarii continue a 
activitatilor fizice si 

sportive cu implicarea 
administratiei publice 

locale, mai ales in 
mediul rural, acolo unde 

sportul este promovat 
insuficient pentru a 

vedea oarecare rezultate. 

3.1. Dezvoltarea activităţii sportive   în 
mediul rural, cu implicarea administraţiei 
publice locale şi a unităţilor de invăţământ, 
prin organizarea de competiţii de nivel local, 
judeţean şi interjudeţean, cuprinse în 
Calendarul competitional judeţean  

DJST Olt 
Adminstraţia 

publică 
locală 

ISJ 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

S-au realizat 3 acțiuni, la care au participat 96 elevi , în 
parteneriat cu Școli gimnaziale de pe raza județului. 
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4 

Implementarea 
Programului Naţional 

pentru promovarea 
voluntariatului, a 

educaţiei civice şi a 
implicării sociale. 

4.1.Punerea  în aplicare,  în plan local a 
Strategiei naţionale a Ministerului 
Tineretului şi Sportului în domeniul 
tineretului. 

DJST Olt 
ISJ Olt 
CJE Olt 

 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

S-au derulat 6 ac’iuni de tineret  cu implicarea unui numar de  
450 tineri. 

5 

Crearea unui program de 
egalităţi de şanse pentru 

tinerii proveniţi din 
medii dezavantajate 

 

5.1. Organizarea de proiecte adresate 
tinerilor din mediul rural. 

DJST Olt 
ISJ Olt 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

S-a desfășurat o activitate  cu privire la taberele sociale/handicap 
pentru un numar de 75 beneficiari. 

5.2. Implementarea programului tabere 
sociale şi pentru tineri cu dizabilităţi . 

DJST Olt 
DGASPC 

Olt 
ISJ Olt 

31.12.2017 Realizat 
Trim. II 

S-a desfășurat o activitate  cu privire la taberele sociale/handicap 
pentru un numar de 75 beneficiari. 

FONDURI EUROPENE 

1 

Creşterea gradului de 
absorbţie a fondurilor 

europene 

1.1 Demararea implementării proiectelor 
depuse în cadrul  INTERREG VA RO-BG 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2017 În curs de 
realizare 

1.Modernizarea  drumului   judetean  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 – km 34+400, Bulgaria 
2. Modernizarea  drumului   judetean  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 km 6+700, Bulgaria 
Proiectele se află în evaluare  

1.2 Demararea implementării proiectelor 
depuse în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2017 În curs de 
realizare 

1. Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - 
Centrul Eparhial Social-Cultural 
Valoare totala a proiectului: 10.199.489,40 lei , inclusiv TVA 
Obiective specifice ale proiectului : 
-Consolidarea imobilului Casa Fantaneanu in vederea infiintarii 
Centrului Eparhial Social-Cultural 
-Restaurarea imobilului Casa Fantaneanu in vederea infiintarii 
Centrului Eparhial Social –Cultural  
-Dotarea Centrului Eparhial Social –Cultural in vederea 
organizariii unor activitati  
Proiectul se află în etapa de precontractare. 
2. Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție 
DN6)- Slatina (intersecție DN65)-Verguleasa (intersecție 
DN67B), al carui beneficiar este Consiliul Judetean Olt 
Valoare 128.039.609,48 lei 
Principalele categorii de lucrarii ce se vor executa in cadrul 
proiectului: 
- Modernizarea drumului județean DJ 546 pe o lungime 
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totala de 58.367 km; 
- Amenajarea acceselor la proprietatile private  realizarea 
prin podețe tubulare; 
- Amenajarea  unui numar de 26  stații de autobuz și 8 
parcări la instituțiile publice (primării, școli, grădinițe, unități 
sanitare, biserici); 
- Modernizarea tuturor podeţelor existente pe drumul 
județean DJ 546; 
- Realizare de șanțuri pereate; 
- Reabilitarea celor 9 poduri existente pe traseul dumului 
județean Dj 546; 
- Amenajarea drumurilor laterale pe o distanța de 25 m 
- Lucrări de consolidare și protecție      (Pe sectoarele 
unde terasamentul nu prezintă stabilitate corespunzătoare s-au 
prevăzut consolidări cu ziduri de sprijin din beton, ziduri de 
sprijin din gabioane respectiv fundații parapet TIP L, având 
parapet de siguranță și protecție) 
- Pe întregul traseu vor fi amplasați parapeți de siguranță 
Contract de  
finantare nerambursabila Nr. 101/28.06.2017  încheiat între  
Consiliul Județean Olt, Ministerul Dezvoltării Regionale,  
Administratiei Publice și Fondurilor Europene și Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 
 
Stadiu:  
- achizitia Publica proiect 
Tehnic , detalii de executie – documentatia transmisa spre 
publicare in SEAP  
-Achizitia servicii Publicitate si informare - Documentatie în 
lucru  
-Achizitia servicii audit financiar – documentatia in lucru 

1.3 Depunerea proiectelor în cadrul axei 
prioritare 3 – Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei 
din resurse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 
sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri 
publice 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2017 În curs de 
realizare 

Reabilitare termică pentru  îmbunătățirea eficienței energetice la 
Spitalul Județean de Urgență Slatina  
2. Reabilitare termica pentru îmbunătățirea eficienței energetice 
la cladirile publice care apartin Consiliului Județean Olt- Palat 
administrativ          ( sediul Consiliului Județean Olt)  
3. Reabilitare termica pentru îmbunătățirea eficienței energetice 
la cladirile publice care apartin Consiliului Județean Olt – Cladire 
apartamente         ( fosta vila protocol) , municipiul Slatina, 
judetul Olt. 
4. Reabilitare termica pentru îmbunătățirea eficienței energetice 
la cladirile publice care apartin Consiliului Județean Olt - Centrul 
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Militar Județean Olt. 
5. Reabilitare termica pentru îmbunătățirea eficienței energetice 
la cladirile publice care apartin Consiliului județean Olt – 
Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt  
6. Reabilitare termica pentru îmbunătățirea eficienței energetice 
la cladirile publice care apartin Consiliului Județean Olt - 
Inspectoratul pentru situații de urgență Olt ,, Matei Basarab” 
7. Reabilitare termica pentru îmbunătățirea eficienței energetice 
la cladirile publice care apartin Consiliului Județean Olt - 
Biblioteca județeană ,, Ion Minulescu” Slatina 
Termen de depunere 30 septembrie 2017. 

1.4  Implementarea proiectelor finanţate din 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu – 
POS Mediu; 
Continuare implementare proiect Sistem 
gestionare deşeuri la nivelul judeţului. 

Consiliul 
Judeţean Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 
transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri 
- Revizuirea Documentatiilor de Atribuire si adaptarea ei la 
ultimele modificari legislative. 
Transmiterea Documentatiilor de Atribuire spre aprobare 
Autoritatilor publice Locale member ADI “Olt-Eco” pentru: 
- Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 
transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri  
- Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 
transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri 
Aprobare Documentatii de Atribuire CJ+APL-uri 
Lansare SEAP licitatie atribuire contract delegare CMID Balteni 
Lansare SEAP licitatie atribuire contract delegare colectare-
transport. 

1.5 Implementarea proiectelor depuse în 
cadrul Programelor Operaţionale 2014-2020 

Autorităţile 
Administraţi

ei Publice 
Locale din 

judeţ 

2017 În curs de 
realizare 

1. Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - 
Centrul Eparhial Social-Cultural 
Valoare totala a proiectului: 10.199.489,40 lei , inclusiv TVA 
Obiective specifice ale proiectului : 
-Consolidarea imobilului Casa Fantaneanu in vederea infiintarii 
Centrului Eparhial Social-Cultural 
-Restaurarea imobilului Casa Fantaneanu in vederea infiintarii 
Centrului Eparhial Social –Cultural  
-Dotarea Centrului Eparhial Social –Cultural in vederea 
organizariii unor activitati - Proiectul se afla în etapa de 
precontractare 
2. Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție 
DN6)- Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție 
DN67B), al carui beneficiar este Consiliul Judetean Olt 
Valoare 128.039.609,48 lei 
Principalele categorii de lucrarii ce se vor executa in cadrul 
proiectului: 
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- Modernizarea drumului județean DJ 546 pe o lungime 
totala de 58.367 km; 
- Amenajarea acceselor la proprietatile private  realizarea 
prin podețe tubulare; 
- Amenajarea  unui numar de 26  stații de autobuz și 8 
parcări la instituțiile publice (primării, școli, grădinițe, unități 
sanitare, biserici); 
- Modernizarea tuturor podeţelor existente pe drumul 
județean DJ 546; 
- Realizare de șanțuri pereate; 
- Reabilitarea celor 9 poduri existente pe traseul dumului 
județean Dj 546; 
- Amenajarea drumurilor laterale pe o distanță de 25 m 
- Lucrări de consolidare și protecție (Pe sectoarele unde 
terasamentul nu prezintă stabilitate corespunzătoare s-au prevăzut 
consolidări cu ziduri de sprijin din beton, ziduri de sprijin din 
gabioane respectiv fundații parapet TIP L, având parapet de 
siguranță și protecție) 
- Pe întregul traseu vor fi amplasați parapeți de siguranță  
Contract de finantare nerambursabila Nr. 101/28.06.2017  încheiat  
între  Consiliul Județean Olt, Ministerul Dezvoltării Regionale,  
Administratiei Publice și Fondurilor Europene și Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 
Stadiu: 
 - achizitia Publica proiect Tehnic , detalii de executie – 
documentatia transmisa spre publicare în  SEAP  
-Achizitia servicii Publicitate şi informare în –Documentaţie 
în lucru  
-Achizitia servicii audit financiar – documentaţia în lucru 

1.6 Depunerea de proiecte în cadrul 
Programelor Operaţionale 2014-2020 

Autorităţile 
Administraţi

ei Publice 
Locale din 

judeţ 

2017 
În funcţie de 
deschiderea 
liniilor de 
finanţare 

In curs de 
realizare 

Consiliul Judeţean Olt- Depunerea proiectelor în cadrul axei 
prioritare 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1. – Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B – Clădiri publice. Termen de depunere 31 
septembrie 2017 

1.7 Acţiuni de Informare în domeniul 
finanţărilor europene 
- Adrese de informare transmise către 
consiliile locale din judeţ 
- Informaţii publicate pe site-ul instituţiei cu 

Instituţia 
Prefectului – 
Judeţul Olt 
Consiliul 

Judeţean Olt 

2017 Realizat 
Trim. II 

Postarea pe site a noutăţilor în domeniul fondurilor 
nerambursabile. 
Elaborarea, transmiterea către unităţile administrativ-teritoriale şi 
postarea pe site-ul Instituţia Prefectului – Judeţul Olt a şase 
Buletine Informative – Afaceri Europene.  
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privire la principalele programe operaţionale 
sectoriale, date de contact pentru 
principalele programe operaţionale 
sectoriale active în anul 2017 
- Campanie de e-mailing- transmiterea prin 
e-mail către autorităţile administraţiei 
publice locale a informaţiilor privind 
accesarea fondurilor europene 

Campanie de e-mailing- transmiterea prin e-mail către autorităţile 
administraţiei publice locale a informaţiilor privind accesarea 
fondurilor europene. 

 


