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1. Prezentare succintă a Judeţului Olt 

1ituat în sudul României, între Dunăre şi Podişul Getic, străbătut de de la nord la sud de valea 
largă a râului Olt, importantă arteră de comunicaţie între Dunăre şi interiorul arcului carpatic, Judeţul 
Olt se întinde pe o suprafaţă de 550.158 ha măsurând 127,2 km de la nord la sud (Vitomireşti- 
Corabia-linie dreaptă) şi 67 km pe direcţia est-vest (E70- Coloneşti-Balş), lungimea cursului Dunării 
pe teritoriul judeţului Olt este de 49,14 km. Ca poziţie istorico-geografică, judeţul face trecerea între 
vechile provincii istorice Oltenia şi Muntenia, având legătură cu restul ţării, cu Banatul prin valea 
Dunării, cu Transilvania prin valea Oltului, iar prin portul dunărean Corabia, are ieşire la Marea 
Neagră. 

Condiţiile naturale relieful, clima şi solul au asigurat condiţii optime pentru dezvoltarea în 
judeţul Olt a tuturor ramurilor agriculturii, agricultura devenind o îndeletnicire de bază a locuitorilor 
judetului.  
 Judeţul Olt dispune de o suprafaţă agricolă, aproximativ  436.515 ha, din care:  

• patrimoniu viticol – 7.465 ha; 
• patrimoniu pomicol – 5.120 ha; 
• păşuni – 33.038 ha; 
• fâneţe – 556 ha; 
• arabil – 390.336 ha. 
Judeţul Olt are ca vecinătăţi la nord-vest judeţul Vâlcea, în est Argeş şi Teleorman, iar ca judeţ 

vecin în vest Doljul, Dunărea reprezentând atât limita judeţului nostru, cât şi o porţiune din hotarul 
ţării cu Bulgaria pe o lungime de 47 km. 

În judeţ funcţionează un număr de 112 autorităţi ale administraţiei publice locale, la care se 
adaugă Consiliul Judeţean Olt. Organizarea administrativă a judeţului cuprinde două municipii: 
1latina şi Caracal, 6 oraşe: Balş, Corabia, 1corniceşti, Potcoava, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi 104 
comune cu 377 sate. 

Având în vedere prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, completată şi 
modificată ulterior, la nivelul judeţului Olt s-au constituit 15 asociaţii de dezvoltare intercomunitară, 
în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al 
furnizării în comun a unor servicii publice. 

La nivelul judeţului Olt funcţionează 7 grupuri de acţiune locală:  
GAL “VEDEA-GĂVANU-BURDEA” se încadrează în limita a 16 unităţi administrative-

teritoriale, incluzând din punct de vedere al organizării administrative 15 comune din judeţul Olt: 
Ghimpeţeni, 1toicăneşti, Văleni, Crîmpoia, Şerbăneşti, Mihăeşti, Vîlcele, Radomireşti, Movileni, 
Nicolae Titulescu, 1chitu, Izvoarele, Coteana, Mărunţei, 1eaca, şi una dun judeţul Teleorman: 
Dobroteşti. 

GAL “ECOLEG OLT INFERIOR” se încadrează în limita a 9 unităţi administrative-
teritoriale, incluzând din punct de vedere al organizării administrative 7 comune din judeţul Olt: 
Brastavăţu, Cilieni, Gârcov, Giuvărăşti, Izbiceni, Tia Mare, Vişina, şi două din judeţul Teleorman: 
Islaz şi 1egarcea Vale. 

GAL “ORIZONTURI 2012” se încadrează în limita a 12 unităţi administrative-teritoriale, 
incluzând din punct de vedere al organizării administrative 11 comune din judeţul Olt: Bucinişu, 
Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Obîrşia, Redea, Rotunda, Urzica, Vădastra, Vădăstriţa, Vişina Nouă, 
şi una din judeţul Dolj: Amărăştii de Jos. 

GAL “LA NOI ÎN 1AT” se încadrează în limita a 14 unităţi administrative-teritoriale, 
incluzând din punct de vedere al organizării administrative 13 localităţi din judeţul Olt: Baldovineşti, 
Bârza, Bobiceşti, Călui, Dobreţu, Găneasa, Găvăneşti, Iancu Jianu, Morunglav, Oboga, Pleşoiu, 
Voineasa, Vulpeni,  şi una din judeţul Dolj: Murgaşi. 

GAL “DÎRJOV-PLAPCEA-VEDEA” se încadrează în limita a 10 unităţi administrative-
teritoriale, incluzând din punct de vedere al organizării administrative 9 localităţi din judeţul Olt: oraş 
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Potcoava, şi comunele: Bălteni, Cîrlogani, Curtişoara, Icoana, Perieţi, Priseaca, 1trejeşti şi Valea 
Mare şi una din judeţul Vîlcea: Lungeşti. 

GAL “PLAIURILE OLTEŢULUI” se încadrează în limita a 13 unităţi administrative-
teritoriale, incluzând din punct de vedere al organizării administrative 12 localităţi din judeţul Olt: 
oraş Piatra-Olt şi comunele: Brâncoveni, Brebeni, Dobrun, Fălcoiu, Ipoteşti, Milcov, Osica de 1us, 
Osica de Jos, Pîrşcoveni, 1lătioara, 1opârliţa, şi una din judeţul Dolj: Teslui. 

GAL “ROMULA MALVA” se încadrează în limita a 12 unităţi administrativ-teritoriale, 
incluzând din punct de vedere al organizării administrative 11 comune din judeţul Olt: Cezieni, 
Deveselu, Dobrosloveni, Drăghiceni, Fărcaşele, Gostavăţu, Grădinile, 1toeneşti, 1tudina, Traian, 
Vlădila, şi una din judeţul Dolj: Dioşti. 

1copul înfiinţării acestor grupuri de acţiune locală îl constituie promovarea unui parteneriat 
public-privat în cadrul unei structuri de tip asociativ prin care se stimulează dezvoltarea durabilă a 
teritoriului vizat de asociaţie şi care să dea posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai 
diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze pentru întărirea capacităţii de 
dezvoltare şi implementare a strategiei locale de dezvoltare, pentru conservarea patrimoniului cultural 
şi dezvoltarea mediului economic din spaţiul rural.  

Populaţia judeţului Olt la 1 iulie 2014 era de 456.554 locuitori, din care în mediul urban  
197.843 locuitori şi în mediul rural 258.711 locuitori. Populaţia ocupată civilă la nivelul judeţului, la 
data de 1 ianuarie 2014, a fost de 163,5 mii persoane, structura acesteia pe domenii de activitate se 
prezintă astfel: 

- Agricultură, silvicultură şi pscuit: 76,6 mii persoane; 
- Industrie: 30,4 mii persoane; 
- Construcţii: 7,8 mii persoane; 
- Comerţ: 15,2 mii persoane;   
- Transport şi depozitare: 5,6 mii persoane; 
- 1ănătate şi asistenţă socială: 6,4 mii persoane; 
- Invăţământ: 6,9 mii persoane; 
- Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public: 3,7 mii persoane; 
- Alte domenii: 10,5 mii persoane. 
 

2. Date statistice privind evoluţia activităţii economice şi sociale la 

nivelul judeţului Olt  

Sinteza indicatorilor economici 
Producţia industrială a crescut în intervalul 1.I.–31.XII.2014 faţă de perioada similară din 

anul precedent precum şi în luna noiembrie 2014 faţă de luna decembrie 2013. Astfel, în perioada              
11.I.–31.XII.2014 faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, indicele producţiei industriale 
a crescut cu 3,2%. Deasemenea în luna decembrie 2014 faţă de luna corespunzătoare din anul 
precedent, indicele producţiei industriale a crescut cu 2,4%.  
În luna decembrie  2014, indicele valoric al cifrei de afaceri totală  a unităţilor industriale faţă de 
luna similară din anul precedent a fost mai mare cu 55,8%. Deasemenea indicele valoric al cifrei de 
afaceri în perioada 1.I.–31.XII.2014 a fost cu 9,9% mai mic faţă de perioada similară din anul 
precedent. 
 Exporturile FOB (preţuri la frontiera ţării exportatoare) realizate în perioada 1.I.-31.X.2014 
au fost de  1.035.050 mii euro. 

În structura pe mărfuri a exporturilor, cinci secţiuni de mărfuri deţin 98,1% din totalul 
exporturilor, după cum urmează: 

• „Maşini, aparate şi echipamente electrice” – însumează 73.384 mii euro şi reprezintă 7,1% din 
totalul exporturilor; 
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• „Materii textile şi articole din acestea” – însumează 75.133 mii euro şi reprezintă 7,3% din 
totalul exporturilor; 

• „Metale comune şi articole din acestea” – însumează 516.637 mii euro şi reprezintă 49,9% din 
totalul exporturilor; 

• „Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” – însumează 6.415 mii euro şi 
reprezintă 0,6% din totalul exporturilor; 

• „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” – însumează 343.758 mii euro şi reprezintă 
33,2% din totalul exporturilor. 

EXPORTURILE FOB DE MĂRFURI, PE SECŢIUNI DIN NOMENCLATORUL COMBINAT 
(NC) – JUDEŢUL OLT 

                                                                                                                                           mii euro  

COD  CAPITOLE    2013   2014 

NC DIN NC oct. nov. dec. ian.r) feb.r) mar.r) apr.r) mai r) iun.r) iul.r) aug.r) sep.r) oct.p) 

1.I - 

31.X.p) 

  TOTAL 101218 101664 70900 91612 104009 107102 94968 110819 103891 104740 92844 110687 113934 1031010 

II  Produse vegetale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 48 1498 1148 2696 

IV  Produse alimentare 22 79 66 46 66 16 126 71 67 68 89 91 84 772 

V  Produse minerale 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 7 

VI  Produse chimice 620 671 362 371 141 494 226 232 1138 808 938 1069 993 6411 

VII Materiale plastice 31383 32726 21840 28344 36088 37618 32270 34744 34631 33931 34121 31611 31917 343718 

IX Produse de lemn 176 190 134 214 116 143 127 321 111 180 113 172 183 1848 

X 
Pasta de lemn, deseuri 
de hartie sau de carton 2 4 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 10 

XI  Materii textile 6172 8028 1807 6721 6618 7873 6779 8607 8109 8716 6343 6743 8183 71133 

XIII Articole din piatra 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XV  Metale comune 14389 12492 34433 10147 13130 14200 47372 17748 49911 11017 41364 14871 16434 116637 

XVI 
 Maşini, aparate 
electrice 6846 1837 3321 3901 6283 1668 6696 7770 8174 8160 8233 8983 8713 73384 

XVII  Mijloace de transport 1607 1631 924 1413 1483 1411 1291 1270 1221 1262 870 1317 1617 13236 

XVIII 
Instrumente,aparate 
optice 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 

XX  Mărfuri diverse 1 0 2 1 3 0 3 1 7 0 1 0 0 19 

XXI Alte produse  0 0 0 0 0 0 63 88 80 112 277 240 221 1122 

Notă: Diferenţele între datele pe total judeţ şi datele obţinute din însumarea secţiunilor pentru fiecare judeţ, datele pe secţiuni şi datele obţinute din 
însumarea capitolelor  pentru fiecare secţiune sunt datorate rotunjirii valorilor din euro în mii euro.  
  Datele pentru anul 2013 sunt semidefinitive. Datele pentru luna ianuarie-septembrie 2014 sunt revizuite, iar cele pentru luna  octombrie si perioada 1.I.-
31.X.2014 sun t provizorii.  
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Structura exporturilor de mărfuri în perioada 1.I.-31.X.2014
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Importurile CIF (preţuri la frontiera ţării importatoare) realizate în perioada 1.I.-31.X.2014 
au fost de 508.301 mii euro. În structura pe mărfuri a importurilor, cinci secţiuni de mărfuri deţin 
88,8% din totalul importurilor, după cum urmează: 

• „Maşini, aparate şi echipamente electrice” – însumează 59.994 mii euro şi reprezintă 
11,8% din totalul importurilor; 

• „Materii textile şi articole din acestea” – însumează 74.864 mii euro şi reprezintă 14,7% 
din totalul importurilor; 

• „Metale comune şi articole din acestea” – însumează 118.419 mii euro şi reprezintă 23,3% 
din totalul importurilor; 

• „Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” – însumează 68.149 mii euro şi 
reprezintă 13,4% din totalul importurilor; 

• „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” – însumează 130.151 mii euro şi 
reprezintă 25,6% din totalul importurilor. 

 

IMPORTURILE CIF DE MĂRFURI, PE SECŢIUNI DIN NOMENCLATORUL COMBINAT 
(NC) – JUDEŢUL OLT   

                                                                                                                                                                                                          mii euro 

COD  CAPITOLE    2013             2014           

NC DIN NC oct. nov. dec. ian.r) feb.r) mar.r) apr.r) mair) iun.r) iul.r) aug.r) sep.r) oct.p) 

1.I-

31.Xp) 

  TOTAL 11302 47613 38424 43161 47633 12648 47313 48962 47929 11094 11887 49070 64201 108301 

I 
Animale vii şi produse 
animale 639 810 311 123 339 171 188 194 27 111 112 497 294 2901 

II  Produse vegetale 24 97 81 112 38 88 16 109 41 34 33 42 39 197 

III 
Grasimi si uleiuri animale 
sau vegetale 0 0 10 20 26 0 19 1 14 16 11 23 4 138 

IV 
 Produse 
alimentare,bauturi,tutun 102 487 418 182 424 398 600 498 423 681 872 614 1133 6221 

V  Produse minerale 1787 1198 1283 1067 800 1497 1124 681 1108 4918 1163 1112 1818 16133 

VI  Produse chimice 1887 10211 1996 1394 1367 6131 1029 1193 1966 1086 11608 1101 12474 68149 

VII  Materiale plastice 13170 13899 10124 12187 13816 12901 13420 11767 13381 13381 12833 12871 13149 130111 

VIII  Piei crude, piei tăbăcite 11 23 4 9 7 31 3 10 1 2 2 2 1 72 

IX  Produse de lemn 11 7 3 4 9 17 18 73 89 10 26 18 31 371 
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COD  CAPITOLE    2013             2014           

NC DIN NC oct. nov. dec. ian.r) feb.r) mar.r) apr.r) mair) iun.r) iul.r) aug.r) sep.r) oct.p) 

1.I-

31.Xp) 

X 
 Pasta de lemn, deseuri de 
hartie sau de carton 86 166 192 149 68 170 229 112 109 191 91 144 161 1428 

XI  Materii textile 7402 1061 1974 8808 7670 7412 6760 7827 7674 7473 1891 4319 10949 74864 

XII  Încălţăminte, pălării 2 0 0 0 1 0 1 37 16 4 14 18 47 138 

XIII  Articole din piatră, ciment 298 227 133 227 177 224 217 246 278 461 362 499 420 3110 

XV  Metale comune 10264 9871 7611 8187 11169 12837 10107 9947 10903 14048 10602 14787 14632 118419 

XVI  Maşini, aparate electrice 9200 3468 4832 3993 1638 8484 6311 8169 1112 1694 4669 6012 1869 19994 

XVII  Mijloace de transport 638 691 678 971 902 911 1209 714 1942 1107 1870 944 992 12041 

XVIII  Instrumente, aparate optice 867 908 611 809 666 1160 1038 2414 612 1340 1199 1104 1624 12447 

XX  Mărfuri si produse diverse 103 117 83 114 73 81 100 84 143 126 63 123 90 1001 

XXII  Alte produse 8 4 1 10 4 1 0 2 4 4 19 0 30 71 

Notă: Diferenţele între datele pe total judeţ şi datele obţinute din însumarea secţiunilor pentru fiecare judeţ, datele pe secţiuni şi datele obţinute din 
însumarea capitolelor  pentru fiecare secţiune sunt datorate rotunjirii valorilor din euro în mii euro.  

  Datele pentru anul 2013 sunt semidefinitive. Datele pentru luna ianuarie-septembrie 2014 sunt revizuite, iar cele pentru luna  octombrie si perioada 
1.I.-31.X.2014 sunt provizorii   
 
 
 
  

Structura importurilor de mărfuri în perioada 1.I.-31.X.2014
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Numărul turiştilor cazaţi în luna decembrie 2014 a fost de 2.214 persoane, cu 2,2% mai mult 
faţă de luna decembrie 2013 (2.166). Dintre aceştia 2.056 au fost cazaţi în hoteluri, 18 în pensiuni 
turistice şi  127 în vile turistice. 
 Înnoptările în structurile de primire turistică în luna decembrie 2014 au înregistrat o creştere cu 5,7% 
faţă de cele din luna decembrie 2013 (4.174 persoane faţă de 3.948 persone). 
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare pentru luna decembrie 2014 a fost de 15,3% pe total 
structuri de cazare turistică. 

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2014 a fost de 64.106 persoane şi a fost mai 
mic cu 493 persoane (-0,8%) faţă de luna decembrie 2013 (64.599 persoane).                                                        

Câştigul salarial mediu net  în luna decembrie 2014 a fost de 1.547 lei înregistrând o scădere 
cu 0,1% faţă de perioada similară din anul precedent (1.548 lei), iar faţă de luna anterioară a 
înregistrat o creştere cu 7,1% (1.444 lei). Comparativ cu luna anterioară, câştigul salarial mediu net a 
crescut în agricultură, silvicultură, pescuit cu 11,0% (1.346 lei faţă de 1.212 lei), în servicii a crescut 
cu 0,5%     (1.324 lei faţă de 1.317 lei), iar în industrie şi construcţii a crescut cu 12,3% (1.774 lei faţă 
de 1.579 lei). Cel mai mare câştig salarial mediu net  s-a înregistrat în industrie şi construcţii : 1.774 
lei. 
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Numărulm şomerilorm înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2014 a fost de 14.435 persoane. 
Comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent (14.538 persoane), numărul şomerilor înregistraţi a 

scăzut cu 103 persoane (0,7%). Din totalul şomerilor înregistraţi în luna decembrie 2014 femeile (5.514 
persoane) reprezentau 38,2%, iar bărbaţii (8.921 persoane)  61,8%.m

Rata şomajului înregistrat în luna decembrie 2014 a fost de 8,1%, faţă de 8,2% în luna 
decembrie 2013. Pe sexe, rata şomajului înregistrat în luna decembrie 2014 a fost de 9,8% la 
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bărbaţi, iar la femei  de 6,4%. 

 

Numărul mediu al pensionarilor în trimestrul III 2014 a fost de 93.601 persoane cu 0,4% 
mai mic faţă de trimestrul III 2013 (93.985 persoane), iar pensia medie a fost de 727 lei cu 4,2% mai 
mare faţă de perioada similară din anul precedent (698 lei). 
 

Natalitate şi mortalitate 
  În luna decembrie 2014, evoluţia fenomenelor demografice înregistrate în judeţul Olt s-a 
caracterizat prin creşterea natalităţii faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 7,7%            
(292 născuţi vii faţă de 271) şi scăderea mortalităţii generale cu 1,7% (627 decese faţă de 638 decese). 
În urma agregării fenomenelor de natalitate şi mortalitate din luna decembrie 2014 s-a înregistrat un 
spor natural negativ (-335 persoane). 

Căsătorii şi divorţuri  
La oficiile de stare civilă au fost încheiate şi înregistrate 62 căsătorii în luna decembrie 2014, 

în luna similară din anul precedent înregistrându-se 45 căsătorii. Prin hotărâri judecătoreşti definitive, 
în luna decembrie 2014 au fost pronunţate 21 divorţuri, faţă de 29 divorţuri pronunţate în decembrie 
2013. 

Numărul locuinţelor terminate în trimestrul III 2014 a fost de 76 locuinţe, cu 57 locuinţe 
mai puţin faţă de trimestrul corespunzător din anul 2013 (133 locuinţe), din care 27 locuinţe au fost 
construite în mediul urban şi 49 locuinţe în mediul rural.  
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Capitolul 1 – Educaţie 

        
   1chimbările sociale foarte rapide, diversificarea pieţei de servicii şi produse educaţionale, 
concurenţa atât între sistemul de educaţie şi mass–media  sau alţi agenţi economici care îşi atribuie 
funcţii educative, cât şi între diferite componente ale sistemului (instituţii ale sectorului public şi 
privat, diferite filiere de formare, etc.), necesită o activitate managerială bazată pe o “gândire 
antreprenorială” flexibilă, adaptabilă şi creativă.  

În viziunea I1J Olt şcoala reprezintă un mediu democratic şi creativ pentru toţi şi pentru 
fiecare.  Aceasta presupune angajare, înaltă calitate şi performanţă în oferirea serviciilor educaţionale, 
de expertiză, consultanţă, monitorizare şi dezvoltare a reţelei de învăţământ, prin comunicare deschisă 
şi permanentă cu partenerii educaţionali şi sociali.  

       Misiunea: aplicarea politicilor şi programelor de dezvoltare ale învăţământului 
preuniversitar din judeţul Olt, prin  crearea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil 
descentralizării şi creşterii calităţii serviciilor educaţionale, prin realizarea unui parteneriat corect cu 
autorităţile administraţiei pubilice locale, precum şi a contribuţiei acestora la dezvoltarea personală a 
elevilor .  
          Noua calitate a educaţiei şi reconfigurarea sistemelor educaţionale din învăţământul românesc, 
determinată de integrarea României în structurile europene, implică noi abordări conceptuale şi 
metodice, noi strategii în sfera predării –  învăţării – evaluării, dar şi în ceea ce priveşte perfecţionarea 
şi formarea continuă a cadrelor didactice, în vederea realizării unui învăţământ performant, bazat pe 
dezvoltarea, în rândul elevilor, a competenţelor necesare integrării socio-profesionale a acestora. 
          1tudiul în învăţământul de specialitate a fost orientat spre următoarele ţinte: 

� schimbarea paradigmei instrucţionale, cu deplasarea centrului de greutate spre 
formarea competenţelor funcţionale, esenţiale pentru reuşita socială: comunicarea în 
limbajul ştiinţific, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi atitudini adecvate societăţii 
contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe 
raportate la un context naţional, european sau universal; 

� formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, asupra modelelor şi valorilor culturale, a 
capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare, de a manifesta discernământ şi 
spirit critic în argumentarea propriilor opţiuni şi în exprimarea sensibilităţii estetice; 

� valorizarea propriilor experienţe, a competenţelor de comunicare şi interlocutive, în 
scopul formării unei personalităţi armonioase, modelate de conştiinţa propriei identităţi 
culturale şi de autonomie morală; 

� dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio – culturale diferite: familie, 
mediu profesional, grup de prieteni etc. – prin promovarea învăţării cooperative, prin 
dezvoltarea componentei sociolingvistice şi socioculturale a comunicării; 

� cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării 
unei vieţi de calitate. 

              Din perspectiva contribuţiei pe care Inspectoratul Şcolar Judeţean a adus-o, în anul 2014, la 
dezvoltarea economico-socială a judeţului Olt, trebuie să ne raportăm, în primul rând, la cei doi 
parteneri importanţi ai procesului instructiv-educativ, elevii şi cadrele didactice, dar şi la beneficiarii 
indirecţi, părinţii, comunitatea locală, agenţi economici. organizaţii ale societăţii civile. 
     Pe parcursul anului 2014, întreaga activitate s-a concentrat pe asigurarea calităţii ofertelor şi 
serviciilor educaţionale oferite elevilor, dar şi cadrelor didactice, prin programele de formare continuă 
în cadrul cursurilor organizate de  CCD Olt sau prin proiectele PO1DRU în care a fost implicat I1J 
OLT, toate aceste activităţi aducând  plus valoare şi  contribuind, astfel, în mod direct sau indirect, la 
dezvoltarea economico-socială a judeţului. 
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În anul şcolar 2013 - 2014, structura reţelei şcolare  se concretizează în următoarea imagine 

statistică: 

INDICATORI / TIP UNITATE 
PERSONALITATE JURIDICA (P.J.)  

din care: 
ARONDATE (AR.) din care: 

 NR. 
UNITĂŢI 

URBAN RURAL NR. 
UNITĂŢI 

URBAN RURAL 

TOTAL UNITĂŢI  ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREŞCOLAR 21 20 1 198 35 163 

TOTAL UNITĂŢI  ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 
 - - - 42 6 36 

TOTAL UNITAŢI  INVAŢAMANT PRIMAR 
ŞI GIMNAZIAL 118 21 97 53 10 43 

TOTAL UNITAŢI  SCOLI DE ARTE SI 
MESERII - - - - - - 

TOTAL UNITAŢI  INVAŢAMANT LICEAL 
32 24 8 1 1 0 

TOTAL UNITAŢI INVAŢAMANT 
POSTLICEAL 

1 1 - - - - 

TOTAL UNITĂŢI   CONEXE 11 11 - - - - 

TOTAL 183 77 106 294 52 242 

 
 Învăţământul particular  este format din: 
� Grădiniţa cu Program Prelungit “Pitic Destept” - 1latina  
� Trei  şcoli postliceale sanitare:  

                         - Şcoala Postliceală 1anitara “Christiana”  –  1latina 
                         - Şcoala Postliceală 1anitara “Carol Davila” –1latina 
                         - Şcoala Postliceală 1anitara “Carol Davila” –Caracal 

 
Evoluţia populaţiei şcolare şi a claselor în anul şcolar 2013-2014  

in comparaţie cu anul şcolar 2012-2013 
 

Nr. clase/ 
Nr. elevi 

Nr. clase 
2011-2012 

Nr. elevi 
2011-2012 

Nr. clase 
2012-2013 

Nr. elevi 
2012-2013 

Preşcolar 615 11779 600 11217 

Primar 992 18011 984 18086 

Gimnazial  915 17556 894 16792 

Liceal 762 20015 717 19902 

Profesional  
 

9 168 7 123 

Postliceal 56 1676 61 1730 

Total 3349 69205 3263 67850 

 
Managementul Resurselor Umane 
Pentru anul şcolar 2013-2014, comisia de mobilitate a I1J Olt a urmărit ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor disponibile cu personal didactic calificat în ambele medii de 
rezidenţă(urban/rural), printr-o evaluare bazată pe criteriile de performanţă impuse de programele de 
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concurs în vigoare precum şi printr-o repartizare pe posturi, eficientă, în timp real, bazată pe o 
evidenţă cât mai detaliată a tuturor potenţialilor solicitanţi. 
  La data de 01.10.2014, gradul de ocupare a catedrelor/posturilor vacante/rezervate a fost de 
100%,  în număr de 4789,57 norme didactice, după cum urmează:  

- 3655,35 norme didactice ocupate de cadre didactice titulare, prin încadrare la norma de bază, 
2145,85 în mediul urban şi 1509,50 în mediul rural; 

- 656,27 norme didactice ocupate de cadre didactice calificate, participante la concursurile de 
titularizare 2014, 2013, 2012, 2011 cu note/medii minim 5 (cinci), angajate pe perioada determinata 
cu norma de baza sau pe fractiune de norma, din care 265,62 în mediul urban şi 390,65 în mediul 
rural;  

- 43,14 norme didactice ocupate cadre didactice calificate participante la concursurile 
organizate la nivelul unităţii; 

- 300,97 norme didactice ocupate de cadre didactice titulare în regim de plata cu ora; 
- 36,43 norme didactice ocupate de cadre didactice suplinitoare în regim de plata cu ora; 
- 38,61 norme didactice ocupate de personal didactic calificat asociat (angajat in alte domenii 

de activitate) incadrat in regim de plata cu ora; 
- 24,52 norme didactice ocupate de cadre didactice pensionate; 
- 32,56 norme didactice ocupate de cadre didactice cu studii superioare, în alt domeniu diferit 

de cel corespunzător postului didactic(23,77), studenţi, în curs de calificare(1,22) şi cadre didactice cu 
studii medii(7,57). 
 

 Proiecte Educaţionale şi Programe Europene 
Nr. 
crt. 

Denumirea instituţiei Numărul  proiectului; tipul 
proiectului 

Titlul proiectului Data vizitei de 
monitorizare 

1 Colegiul Naţional „Ion 
Minulescu” Slatina 

12-PM-31-OT-RO 
Comenius Multilateral 

La revue des adolescents 02.06.2014 

2 Colegiul Naţional „Ion 

Minulescu” Slatina 

12-PBL-60-OT-RO-ES 

Comenius Bilateral 
JAC:  Jeunes acteurs, jeunes 

cinéastes 

27.07.2014 

3 Liceul „Ştefan Diaconescu” 

Potcoava 

12-PM-446-OT-ES 

Comenius Multilateral 

A choral song 12.05.2014 

4 Liceul cu Program Sportiv Slatina 12-PM-33-OT-RO 

Comenius Multilateral 

National legends  

13.05.2014 
5 Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Titulescu”  Caracal 

12-PM-460-OT-FR 

Comenius Multilateral 

Vivre mon college  

26.05.2014 
6 G.P.P. Nr.2 Slatina 12-PM-452-OT-DE 

Comenius Multilateral 
Maestru bucătar de 12 stele. 
Călătorim şi mâncăm în Europa 

 
30.05.2014 

7 Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” 
Caracal 

12-PM-445-OT-DE 
Comenius Multilateral 

SOSMovEUs – A project on 
Special Outdoor Sports that 

moves us in European areas 

 
 

30.05.2014 
8 Liceul Tehnologic „Constantin 

Brâncoveanu” Scorniceşti 

13-PM-406-OT-BG 

Comenius Multilateral 

Innovative Learning Through 

Interdisciplinary Educative 

Projects 

 

30.04.2014 

9 Colegiul Tehnic „Matei Basarab” 

Caracal 

2012-1-ES1-LEO05-49498 

Leonardo da Vinci TOI 

YESdigital  

30.05.2014 
10 Colegiul Tehnic Metalurgic 

Slatina 

13-PM-407-OT-DE 

Comeniu Multilateral 

Declaration for a better Europe 

– Young People on their Way 
to European Citizenship 

25.07.2013 

11 Şcoala Gimnazială „Eugen 
Ionescu” Slatina 

13-PM-105-OT-RO 
Comenius Multilateral 

Reagir pour L’Avenir 17.07.2014 

12 Liceul Teoretic „Ion Ghe. Roşca” 

Osica de Sus 

13-PM-409-OT-LV 

Comenius Multilateral 

Healthy and Active Teenagers 

– the Fure of Europa 

 

25.03.2014 
13 Şcoala Gimnazială „George 13-PM-103-OT-RO Family traditions, school  
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Poboran” Slatina Comenius Multilateral traditions 22.07.2014 
14 Şcoala Postliceală Sanitară Slatina LLP-LdV/IVT/2013/RO/342 

Leonardo da Vinci 
Paşi spre o carieră de succes 24.07.2014 

15 Şcoala Postliceală Sanitară 
Slatina 

LLP-LdV/IVT/2013/ 
Leonardo da Vinci 

De la teorie la practică în 
instituţii sanitare europene 

 
24.07.2014 

 
CONCLUZII GENERALE DESPRINSE DIN VIZITELE DE MONITORIZARE  
A. Impactul proiectului asupra elevilor 
1. Proiectul a permis implicarea unui număr mare de elevi . Astfel  proiectul Comenius 

Multilateral: ”1O1MovEUs – A project on 1pecial Outdoor 1ports that moves us in European areas” 
s-au organizat, în perioada aprilie-mai 2014, 7 mobilităţi ale elevilor în Olanda şi opt mobilităţi în 
Germania. În Germania au organizat un flashmob pentru promovarea activităţilor sportive în aer 
liber/spaţii verzi. De asemenea, în perioada 23 martie 3 aprilie 2014 au avut loc schimburi de tineri în 
cadrul proiectului „JAC:  Jeunes acteurs, jeunes cinéastes”. 20 de elevi români însoţiţi de patru 
profesori au plecat în 1pania unde au împărtăşit experienţe minunate. Din analiza chestionarelor 
adresate elevilor care au participat la mobilitate reiese  bucuria şi dorinţa tinerilor de a se implica în 
activităţile nonformale oferite în cadrul proiectului (participare la ateliere de formare cu cameramani, 
actori, regizori; participare la realizarea de scurt metraje; participare lascrierea de scenarii etc). Aceste 
activităţi au avut un impact emoţional pozitiv asupra copiilor. 

2. Elevii au fost implicaţi în toate etapele proiectului după caz (în etapele care îi vizează); 
3. Proiectul a contribuit la creşterea motivaţiei elevilor pentru disciplinele implicate în 

proiect (în special pentru limba engleza, limba franceză, limba spaniolă, limba italiană şi limba 
germană, istorie, geografie, literatura romană, TIC, desen, tehnologie). 

4. Elevii au dobândit noi cunoştinţe şi competenţe, au realizat progrese la limba franceză, 
dar şi cunoştinţe noi de informatică, arta portretului, fotografiei, olaritului şi altor tradiţii, observate 
atent în excursiile realizate în timpul proiectului. 

5. Elevii au fost încantaţi să participe la mobilităţi însuşindu-şi cunoştinţe noi despre 
ţările Uniunii Europene, despre cultura şi civilizaţia lor, despre sistemul de învăţământ. Participând 
direct la cursurile din şcolile lor, au putut să compare diversele sisteme de învăţământ din Uniunea 
Europeană. Cunoştinţele dobândite s-au reflectat în materialele realizate (postere, prezentări PPT 
despre ţările partenere) iar beneficiarii mobilităţilor au prezentat colegilor lor impresiile culese din 
deplasările lor). 

B. Impactul asupra profesorilor 
1. Proiectele au permis implicarea unui număr mare de profesori din unităţile şcolare 

implicate (majoritatea profesorilor din unităţile şcolare care au proiecte în derulare au participat în 
diferite activităţi (de ex., reuniuni din proiect care au avut loc în localitatea ţării coordonatoare de 
proiect sau parteneră, simpozionul judeţene cu tematice). De exemplu, 1impozionul internaţional 
„Didactique du fle pour motiver l’apprentissage” din cadrul proiectului Multilateral Comenius 
„Adorev: la revue des adolescents” organizat în data de 26 aprilie 2014 a răspuns nevoii de colaborare 
a  profesorilor de limba franceză, de schimb de informaţie şi experienţă în implementarea metodelor 
moderne, motivante pentru progresul competenţelor lingvistice ale elevilor. Participanţii au  prezentat 
propriile strategii didactice  în acest domeniu, modalităţile de proiectare a lecţiilor sau activităţilor 
menite să încurajeze progresul şcolar. Acţiunea le-a oferit participanţilor flexibilitate, deschidere spre 
nou, spre comunicarea cu alte sisteme educaţionale, colaborare şi transfer de informaţie. Le-a asigurat 
o viziune  clară a misiunii profesorului de limbi moderne în relaţie cu dinamica schimbărilor pe piaţa 
ofertei educaţionale şi a muncii, încurajând  iniţiativele instituţionale sau personale. 

2. Profesorii implicaţi predau discipline din arii curriculare diferite. 
3. Proiectele au contribuit la schimbul de materiale şi metode de predare între profesorii 

din instituţiile implicate. 
4. Proiectele au contribuit nu doar la dezvoltarea profesională a profesorilor implicaţi, dar 

şi la dezvoltarea personală, ajutându-i să-şi formeze un orizont european asupra învăţământului şi a 
vieţii în general. În cadrul proiectului „Yes digital” în Colegiul Tehnic „Matei Basarab” Caracal s-au 
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desfăşurat cursuri de formare VET cu peste 100 de profesori din cinci licee (două licee din Caracal şi 
3 din 1latina). 

5. Profesorii au dobândit noi competenţe. Fiecare mobilitate şi contactele cu instituţiile 
partenere au prilejuit cadrelor didactice un real schimb de experienţă, constituindu-se în deschideri 
către achiziţionarea de noi competenţe, punînd în centrul activităţilor desfăşurate cu elevii creşterea 
respectului de sine, toleranţa, interdisciplinaritatea, cooperarea. 

C. Impactul asupra instituţiei 
1. Proiectele  au contribuit la consolidarea relaţiei cu comunitatea locală. 
2. Proiectele au contribuit la creşterea iniţiativelor în organizarea de activităţi care 

promovează cooperarea europeană. Prin implicarea în realizarea activitatilor propuse prin proiecte au 
crescut initiativele de organizare a activitatilor pentru promovarea cooperarii europene si au fost 
propuse realizarea înfrăţirii între localităţile (instituţiile) participante în proiecte.  

3. Proiectele au condus la dezvoltarea dimensiunii europene în şcoală. Partenerii au 
învăţat că fiecare ţară europeană are specificul său, tradiţiile şi cultura sa, care contribuie la 
dezvoltarea valorilor dimensiunii europene, produsele finale realizare fiind adevărate îndreptare 
europene, ca şi vademecumul realizat de către fiecare partener. 

4. Proiectul a contribuit la schimbul de bune practici manageriale între instituţiile 
implicate comparând organizarea şcolilor din ţările partenere, funcţionarea lor din punct de vedere 
managerial şi dorinta de a lansa instituţiile noastre în competiţii la nivel european. 

5.        Au fost create CDŞ-uri ca urmare a derulării proiectelor. Există însă şi proiecte (de ex. 
„A choral song” - Liceul „Ştefan Diaconescu” Potcoava) care au propus şi li s-au aprobat opţionale în 
anul şcolar 2013-2014 (la limba engleză în cazul proiectului „A choral song”). Opţionalul este predat 
la clasa a XII-a. 

6. Au fost create şi adoptate noi metode de predare. Participând la reuniunile de proiect, 
s-au realizat schimburi de exemple de bună practică între cadrele didactice despre metodele şi 
strategiile de predare/învăţare. Cadrele didactice au învăţat în urma acestor experienţe să participe 
alături de elevi la elaborarea cunoştintelor; să servească drept model în legăturile interpersonale şi să 
încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi; să-i îndrume cum să-şi folosească timpul şi spaţiul 
învăţării eficiente, echipamentul şi materialele; să ajute individul sau grupul să extragă din experienţe 
informaţiile necesare, valorile şi resursele utile. 
 

Evaluare Natională  iunie 2013- iunie 2014 
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Bacalaureat 2014 
 
Rezultatele obţinute la examenul de Bacalaureat naţional 2014, sesiunea august – 

septembrie, înainte de contestaţii 
Rezultate toate promoţiile: 

Forma de 

învăţământ 

Număr elevi 

înscrişi 

Număr elevi 

prezenţi 

Număr elevi 

neprezentaţi 

Număr elevi 

eliminaţi 

Număr de 

candidaţi 

respinşi 
Zi 1494 1196 298 3 942 

Seral 68 39 29 4 32 
Frecvenţă redusă 5 4 1 4 1 

TOTAL 1567 1239 328 3 935 
 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 

reusiti 
Din care cu medii: Procent 
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< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10  

675 227 291 264 27 4 4 4 24,3311 
29 3 7 7 4 4 4 4 17,94872 
1 4 3 3 4 4 4 4 75 

745 234 341 274 27 4 4 4 24,29379 
  

Rezultate promoţia curentă: 

Forma de 

învăţământ 

Număr elevi 

înscrişi 

Număr elevi 

prezenţi 

Număr elevi 

neprezentaţi 

Număr elevi 

eliminaţi 

Număr de 

candidaţi 

respinşi 
Zi 985 771 214 1 586 

Seral 37 19 18 4 18 
Frecvență redusă 4 4 4 4 4 

TOTAL 1422 794 232 1 644 
 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: Procent 

< 5 5 - 5.99 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10  

458 128 184 157 23 4 4 4 23,86511 
18 4 1 1 4 4 4 4 5,263158 
4 4 4 4 4 4 4 4 4,44 

476 128 185 158 23 4 4 4 23,41772 
 

Rezultate promoţii anterioare:  

Forma de 

învăţământ 

Număr elevi 

înscrişi 

Număr elevi 

prezenţi 

Număr elevi 

neprezentaţi 

Număr elevi 

eliminaţi 

Număr de 

candidaţi 

respinşi 
Zi 549 425 84 2 316 
Seral 31 24 11 4 14 
Frecvenţă redusă 5 4 1 4 1 
TOTAL 545 449 96 2 331 

 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 

reuşiţi 

Din care cu medii: Procent 

< 5 5 - 5.99 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10  
217 99 147 143 4 4 4 4 25,17647 
11 3 6 6 4 4 4 4 34 
1 4 3 3 4 4 4 4 75 

229 142 116 112 4 4 4 4 25,83519 
 

Admiterea în învăţământul liceal 
� Nr. elevi cu opţiuni repartizaţi la unităţi liceale din judeţ:  

o 2906 elevi din care: 2845 elevi din judeţ şi 51 elevi veniţi din alte judeţe; 
� Nr. elevi plecaţi în alte judeţe : 239 
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� Nr. elevi admişi la Liceul Vocaţional: 163 
� Nr. elevi admişi la Liceul militar: 8  
� Nr. elevi admişi la locurile pentru romi: 31 
� Nr. elevi plecaţi în străinătate: 0 
� Nr. elevi care au refuzat înscrierea:0 
Elevi înscrişi la Şcoala profesională cu durată de 3 ani - 490 elevi. 

       
Învăţământ particular 

La nivelul judeţului Olt au funcţionat 6 unităţi de învăţământ particulare, 5 şcoli postliceale 
sanitare şi o gradiniţă particulară. 

1. Şcoala postliceala sanitara “Carol Davila” Caracal 
2. Şcoala postliceala sanitara “Carol Davila” Slatina 
3. Şcoala postliceala sanitara “Christiana” Slatina 
4. Şcoala postliceala sanitara F.E.G.-filiala Slatina 
5. Şcoala postliceala sanitara Bals 
6. Gradiniţa particulară”Pitic Destept” Slatina 
 
Programe de sprijin social 
În anul 2014, elevii din unităţile de învăţământ din judeţul Olt care au îndeplinit condiţiile legale, 

conform prevederilor legislative în vigoare, au beneficiat de programe de sprijin social, după cum 
urmează: 

Lapte şi corn 
 Luna/Anul Nr.elevi GPN Nr.elevi INV.PRIMAR Nr. elevi INV.GIMNAZIAL 

Septembrie 2014 8622 17691 16159 

 
Bani de liceu 

Luna/Anul  Nr.elevi 

octombrie 2014 3284 

 
        Euro 200  

Luna/Anul Nr. beneficiari 

Mai 2014 819 

 
        Rechizite şcolare 

Luna/Anul 
Nr.elevi clasa 
pregătitoare 

Nr.elevi 
clasa I Nr.elevi cls.II-IV Nr.elevi cls.V-VII Nr.elevi cls.VIII 

Septembrie 
2014 

3057 3038 5545 6202 2329 

    
   Investiţii 

         În anul financiar 2014 următoarele unităţi şcolare au intrat în execuţie  
      

Nr 
crt 

Unitate şcolară Soluţia de  

reabilitare 

Stadiu  

croiect 

1. Grădiniţa cu Program Normal Corbu Constructie noua Finalizată- rămas de instalat centrala 
termică 

2. Grădiniţa cu Program Normal Vlăngăreşti, Vlultureşti Constructie noua Finalizată- rămas de instalat centrala 
termică 
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3. Grădiniţa cu Program Normal Vulpeni, com. Vulpeni Constructie noua Finalizată- rămas de instalat central  
termică 

4. Grădiniţa cu Program Normal Birci, Scorniceşti Constructie noua Finalizată 

5. Grădiniţa cu Program Normal Găvăneşti, Găvăneşti Constructie noua Finalizată 

 
6. 

Grădiniţa cu Program Normal Obîrşia Nouă, Obîrşia  
Constructie noua 

Finalizată- rămas de racordat energie 
electrică şi instalat centrala termică  

7. Grădiniţa cu Program Normal Bîrza, Bîrză Constructie noua Finalizată 

8. Grădiniţa cu Program Normal Rudari, Iancu Jianu Constructie noua În execuţie  

9. Grădiniţa cu Program Normal, Vîrtpou, Corabia  Constructie noua În execuţie 

 
 
Casa Corpului Didactic Olt 
 

Formarea continuă este o necesitate cu caracter permanent atât pentru toate cadrele didactice, 
indiferent de ciclul de învăţământ la care lucrează sau vechimea în sistem, cât şi pentru personalul 
didactic auxiliar şi nedidactic. Activităţile de formare continuă îşi propun să răspundă nevoilor 
organizaţionale, personale şi profesionale ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. În 
aceeaşi măsură, acestea favorizează schimbarea unei componente indispensabile în realizarea reală a 
reformei învăţământului: mentalitate. 

Activităţile desfăşurate de Casa Corpului Didactic în anul şcolar 2013-2014  au fost în 
concordanţă cu obiectivele propuse în Planul Managerial, corespunzătoare principalelor domenii: 
perfecţionarea/formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, informare, 
documentare şi consultanţă, activităţi ştiinţifice, metodice, culturale, editare şi difuzare de carte şi de 
publicaţii, parteneriat extern, proiecte europene derulate de CCD în calitate de aplicant/partener, 
marketing educaţional, publicitate, diseminare, dezvoltarea profesională a personalului instituţiei. 

Casa Corpului Didactic, instituţie a cărei atribuţie principală constă în organizarea şi derularea 
activităţilor de formare continuă pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din judeţ, a 
derulat o serie de programe care  au fost avizate de Inspectoratul Şcolar General şi aprobate de 
Direcţia de Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, Direcţia Generală 
Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, dar şi 
acţiuni permanente de acordare de consultanţă, de documentare şi de informare a cadrelor didactice pe 
probleme specifice activităţii didactice şi de perfecţionare periodică prin gradele didactice, dar şi 
consultanţă privind modul de organizare, funcţionare şi activităţile specifice care se derulează în 
Centrele de Documentare şi Informare funcţionale din mediul rural.  
             În anul şcolar 2013-2014, faţă de anul anul şcolar 2012-2013, numărul parteneriatelor în 
proiecte europene a crescut, numărul proiectelor educaţionale a crescut cu 15% faţă de anul anterior, 
nu au fost înfiinţate noi centre de documentare şi informare, numărul cadrelor didactice participante la 
simpozioanele judeţene şi naţionale a fost de 10 026. 
            Toate activităţile organizate în cadrul Casei Corpului Didactic Olt sau în unităţile şcolare au 
fost prezentate periodic în mass-media scrisă şi pe site-ul instituţiei. 
 Pentru optimizarea efectelor formării şi pentru un feed-back real la finalizarea fiecărui curs, 
formatorii, împreună cu responsabilii de curs ai Casei Corpului Didactic Olt, au întocmit rapoarte 
finale ce conţin informaţii despre prestaţia formatorului, durata cursului, locaţia, numărul de 
participanţi, categorii de participanţi, mijloace de evaluare, puncte tari şi puncte slabe ale cursului, 
recomandări, sugestii de la cursanţi şi formatori, cheltuieli efectuate. 1-au aplicat chestionare 
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formabililor, s-au realizat ateliere de instruire şi mese rotunde, asigurându-se în permanenţă asistenţă 
acestora. 
             1-a întocmit o bază de date a responsabililor cu formarea continuă din şcoli. 
             Prin actualizarea site-ului propriu şi prin anunţarea periodică a responsabulilor cu formarea şi 
a directorilor unităţilor de învăţământ cu privire la activităţile desfăşurate s-a urmărit promovarea 
egalităţii de şanse şi de acces la formarea continuă a tuturor cadrelor didactice din judeţ. 

1-au  introdus în oferta de formare: programele acreditate de către Direcţia Generală 
Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Management educaţional şi comunicare 
instituţională (Categoria 2, 91 ore, grup ţintă educatori/institutori învăţământ preşcolar, 
învăţători/institutori învăţământ primar, profesori din învăţămâtul preşcolar, primar, gimnazial şi 
liceal), Abilităţi de viaţă la adolescenţi – prevenirea consumului de droguri (Categoria 2, 44 ore, 
public ţintă vizat: profesori din învăţământul secundar inferior, profesori din cabinetele de asistenţă  
psihopedagogică), Management strategic (Categoria 2, 66 ore, public-ţintă: directori ai unităţilor de 
învăţământ; membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ; personal cu funcţii de 
conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale 
MEN sau aflate în coordonarea/ subordinea acestuia; membrii CEAC), Management operaţional 
(Categoria 2, 66 ore, public-ţintă: directori ai unităţilor de învăţământ; membri ai consiliilor de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ; personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi 
control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale MEN sau aflate în coordonarea/ 
subordinea acestuia; membrii CEAC), Marketing şcolar (Categoria 2, 66 ore, public-ţintă: directori ai 
unităţilor de învăţământ; membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ; personal 
cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale 
şi locale ale MEN sau aflate în coordonarea/ subordinea acestuia; membrii CEAC), Managementul 
calităţii (Categoria 2, 66 ore, public-ţintă: directori ai unităţilor de învăţământ; membri ai consiliilor 
de administraţie ale unităţilor de învăţământ; personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare 
şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale MEN sau aflate în coordonarea/ 
subordinea acestuia; membrii CEAC), Managementul resurselor umane (Categoria 2, 66 ore, public-
ţintă: directori ai unităţilor de învăţământ; membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ; personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele 
şcolare, structuri centrale şi locale ale MEN sau aflate în coordonarea/ subordinea acestuia; membrii 
CEAC), Management financiar (Categoria 2, 66 ore, public-ţintă: directori ai unităţilor de 
învăţământ; membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ; personal cu funcţii de 
conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale 
MEN sau aflate în coordonarea/ subordinea acestuia; membrii CEAC şi administratori financiari din 
unităţile de învăţământ preuniversitar); Valorificarea şcolară a instrumentelor on-line de evaluare şi 
orientare în consilierea elevilor (Categoria 2, 60 ore, public–ţintă: cadre didactice: diriginţi şi 
consilieri şcolari); ECDL - profil didactic (36 ore, Public ţintă vizat: profesorii din învăţământul 
primar, gimnazial şi liceal), programul prioritar MEN Educaţia adulţilor şi reducerea riscului de 
abandon şcolar, programele de formare propuse spre avizare MEN: Profesorii metodişti şi inspecţia 
şcolară, Consiliere şi inovare pedagogică în C.D.I., Iniţiere în domeniul biblioteconomiei, 
Împreună pentru şcoala incluzivă, Dezvoltarea  inteligenţei emoţionale prin educaţie raţională şi 
acţiuni de voluntariat, Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, Tehnici de comunicare 
educaţională, Managementul scrierii proiectelor, Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 
prin activităţi de mentorat, Abilitare curriculară, Abilitare curriculară şi apostolate, Educaţie 
pentru respectarea drepturilor copilului, Instruirea diferenţiată a elevilor, Abordarea 
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psihopedagogică a copilului cu CES, Dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei părinţilor, 
Educaţia prin şi pentru valori în context European, Dimensiuni europene ale predarii limbii 
engleze, Metode tradiţionale şi moderne de predare a limbii engleze, Didactica limbii franceze/ 
didactique du fle, Didactica limbii şi literaturii române, Literatură şi cinematografie, Metode 
moderne de predare a religiei, Istoria evreilor şi holocaustul, Metode moderne-interactive utilizate 
pentru eficientizarea lecţiilor de geografie, Metode moderne în predarea şi evaluarea matematicii, 
Evaluarea elevilor – de la tradiţional la modern în lecţiile de chimie, Calcul tabelar: Microsoft 
Office Excel, Utilizarea Tablei Interctive Mimio în procesul educaţional, Teoria şi metodica 
predării modulare în învăţământul profesional şi ethnic, Proiectul şi portofoliul – metode moderne 
de predare – învăţare – evaluare în învăţământul primar, Valorificarea metodelor interactive de 
predare şi învăţare folosite în procesul instructiv-educativ din învăţământul primar, Formarea 
cadrelor didactice care predau la clasa pregătitoare, Rromanipen educaţional, Educaţia ecologică 
de la teorie la practică, Şahul în şcoală, Dezbatere, oratorie şi retorică, Înregistrările în REVISAL 
în contextul noilor reglementări, Acreditarea, gestionarea şi impactul programelor de formare 
continuă, Paradigme didactice în educaţia religioasă, Instruire prim ajutor premedical pentru 
cadre didactice şi nedidactice  - toate aceste cursuri aprofundează metode inovative de predare-
învăţare şi răspund cerinţelor actuale de formare continuă. 

1trategiile instituţionale aplicate de Casa Corpului Didactic Olt privind evaluarea şi 
monitorizarea impactului participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la activităţile 
de formarea continuă/ perfecţionare desfăşurate în anul şcolar 2013-2014 au fost: creşterea numărului 
de participanţi la programele de formare continuă derulate de Casa Corpului Didactic Olt în calitate de 
furnizor/ partener prin adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele învăţământului modern; asigurarea 
accesului egal la activităţile de formare şi dezvoltare profesională a tuturor categoriilor de personal 
didactic şi didactic auxiliar; asigurarea calităţii în activităţile de formare şi dezvoltare profesională şi 
personală; asigurarea parteneriatului comunitar la standarde europene; implicarea Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Olt în acţiuni de cooperare. 
 Activităţi desfăşurate de Casa Corpului Didactic Olt în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Olt ce au condus la creşterea calităţii actului didactic în şcolile din judeţ: 

- Cursul de formarea Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice – în 
vederea organizării şi desfăşurării Concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante;   

 - Simpozionului naţional STRATEGII MODERNE, CALITATE, PERFECŢIONARE, 
FORMARE CONTINUĂ, ediţia a VI-a, - desfăşurat în 29-30 mai 2014 în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean Olt, Primăria Municipiului 1latina şi  Centrul Cultural ,,Eugen Ionescu”, 1latina. 
         Simpozionul naţional este o manifestare centrată pe ideea schimburilor de experienţă între 
profesori în domeniul strategiilor didactice interactive, având drept finalitate cunoaşterea diverselor şi 
noilor modalităţi de lucru în scopul obţinerii performanţelor şi a dezvoltării unui stil propriu de muncă 
şi mai ales în direcţia încurajării acţiunilor care permit asigurarea calităţii în educaţie. 
          Obiectivele simpozionului: 

•  facilitarea schimburilor de opinii şi experienţe în domeniul formării continue a 
personalului didactic; 

•  promovarea calităţii în sistemul de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă; 
•  crearea de parteneriate în vederea iniţierii şi desfăşurării optime de noi programe şi 

activităţi de formare continuă; 
•    stimularea creativităţii, imaginaţiei şi a comunicării în contextul interdisciplinar; 
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•  diseminarea rezultatelor de succes şi analiza factorilor care pot interveni în buna 
desfăşurare a programelor de formare continuă; 

•    promovarea tehnicilor şi metodelor moderne de instruire. 
  1ecţiunile simpozionului – Strategii didactice moderne, Asigurarea şi managementul calităţii, 
Perfecţionarea periodică – factor de progres în formarea continuă, Inovare şi creativitate didactică – 
au fost coordonate de profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic.  

 1-au primit peste 200 de formulare de înscriere la toate secţiunile simpozionului. 
Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei: 

 - Dezvoltarea unei baze documentare şi de informaţii, pertinente ştiinţific, destinate susţinerii 
programelor de învăţământ;  
 - Facilitarea accesului la aceste informaţii, conştienţi de rolul strategic pe care îl are biblioteca 
şcolară şi Centrul de Documentare şi Informare în cadrul societăţii informaţionale; 
 - 1prijinirea activităţii bibliotecilor şcolare s-a făcut prin îndrumarea metodică a bibliotecarilor 
şcolari normaţi cu normă întreagă şi jumătăţi de normă , precum şi prin punerea la dispoziţia celor 
interesaţi a unor vaste selecţii de titluri din ofertele editurilor; 

 - Organizarea semestrială sub formă de cerc pedagogic a bibliotecarilor şcolari; 
 - Organizarea semestrială sub formă de cerc pedagogic a personalului din Centrele de 
Documentare şi Informare; 
 - Realizarea de portofolii cu conţinut de specialitate pentru profesorii documentarişti care 
susţin concursul unic de titularizare şi definitivat; 
 - Acces gratuit la reţeaua Internet; 

  - Consiliere privind elaborarea proiectelor educative, multiplicarea gratuită a structurii unui 
proiect educativ ; 

 - Consiliere privind elaborarea şi publicarea unui studiu de caz; 
 -Consiliere de specialitate privind publicarea ghidurilor, auxiliarelor, exemplelor de bună 
practică; 
  - Consiliere de specialitate privind obţinerea descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României  

şi I1BN/I11N; 
 - Consiliere privind etapele realizării unei reviste şcolare, obţinere I11N; 

 - Elaborarea de bibliografii, la cerere, pentru orice problemă didactică, metodică sau de 
specialitate; 
 - Acţiuni permanente prin acordare de consultanţă de documentare şi informare, a cadrelor 
didactice necalificate pe probleme specifice activităţii didactice; 

  - Consilierea cadrelor didactice înscrise la grade şi la concursul naţional unic de titularizare pe 
probleme de didactica disciplinei şi probleme psihopedagogice; 
 - Multiplicarea de programe pentru concursul de titularizare şi pentru gradele didactice; 
 - Consiliere privind activitatea educativă; 
 - Multiplicarea manualelor care fac obiectul sistemului de învăţământ; 
 - Diseminarea şi mediatizarea programelor şi activităţilor instituţiei prin articole publicate în        
mass-media judeţeană scrisă şi televiziunea locală; 
 - Elaborarea de scrisori metodice, transmise prin poştă, fax, e-mail, unităţilor şcolare; 
 -  Mediatizarea către unităţile şcolare din judeţ a activităţilor cultural-ştiinţifice propuse de 
CCD – urile şi unităţile şcolare din ţară. 
    Acţiuni realizate 100% (90): proiectele şi simpozioanele educaţionale, monitorizarea şi 

organizarea programelor de formare continuă Management educaţional şi comunicare 
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instituţională, Abilităţi de viaţă la adolescenţi – prevenirea consumului de droguri, Educaţie 
nonformală, proiectul PO1DRU Pentru sănătatea ta, pentru a nu abandona şcoala, Managementul 
conflictului din mediul şcolar – Nivelul II, programele avizate MEN Educaţie pentru respectarea 
drepturilor copilului, Dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei părinţilor, Dezvoltarea 
competenţelor pentru o lectură performantă, Tehnici de comunicare educaţională, Abordarea 
psihopedagăgică a copilului cu CES, Profesorii metodişti şi inspecţia şcolară şi Consiliere şi 
orientare şcolară şi Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice – în vederea 
organizării şi desfăşurării Concursului pentru ocuparea posturilor/ catedrelor vacante. 

 Acţiuni realizate parţial: reabilitarea clădirii Casei Corpului Didactic Olt. 
 Colaborarea cu celelalte servicii publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei 
publice locale: Agenţia de Protecţia Mediului Olt, Protoieria 1latina, DGA1PC  Olt, Autoritatea de 
1ănătate Publică Olt, Crucea Roşie Filiala 1latina, D1V1A Olt, OPC Olt, Primăria Municipiului 
Caracal, Palatul Copiilor ,,Adrian Baran”, 1latina, Primăria Municipiului 1latina, consiliul Judeţean 
Olt. 

Prin activităţile realizate s-a urmărit promovarea politicii educaţionale în domeniul educaţiei: 
deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională  către societate, către mediul social, 
economic şi cultural.  

Plecând de  la faptul că societatea în care trăim este o societate modernă, în care accentul se  
pune şi pe educaţia nonformală, s-a dorit realizarea de parteneriate educaţionale care să cuprindă un 
număr cât mai mare de copii cu înclinaţii spre activităţile cultural - artistice venind, astfel, în 
întâmpinarea dorinţei tinerelor generaţii de a şti, de a cunoaşte, de a crea, de a-şi dezvolta spiritul de 
competiţie în cadrul concursurilor şi a expoziţiilor organizate, în întâmpinarea nevoilor de manifestare 
a sensibilităţii, imaginaţiei şi fanteziei creatoare. 

Impactul activităţilor a fost unul pozitiv la nivelul comunităţii educative iar în anul şcolar 
viitor va fi abordată şi dezvoltată aceeaşi tematică. 

 
Capitolul 2 – Jănătate  

1ănătatea este o prioritate pentru cetăţenii judeţului Olt şi, în acelaşi timp, pentru România. Cu 
toţii dorim să fim protejaţi de boli, să ne creştem copiii într-un mediu sănătos şi să trăim într-un mediu 
de lucru sigur şi igienic. Când călătorim pe teritoriul Uniunii Europene, este necesar să avem acces la 
sfaturi şi asistenţă medicală de încredere şi de înaltă calitate. 

 Direcţia de 1ănătate Publică Olt urmareşte îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi 
realizarea unui sistem de sănătate modern, eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea 
Europeana, pus permanent în slujba cetăţeanului. 
 În anul 2014, D1P Olt a identificat problemele locale prioritare de sănătate publică, a elaborat 
şi sunt în curs de implementare acţiuni locale de sănătate publică dupa cum urmează: 
 

Asistenţa medicală primară 
În anul 2014 furnizarea serviciilor medicale, medicina generală, s-a asigurat conform 

contractelor încheiate cu 243 de furnizori (92 în urban şi 151 în rural) . 1-a urmarit asigurarea unei 
repartiţii teritoriale optime a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară prin 
încheierea de noi contracte de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară în zonele 
neacoperite cu medici de familie, astfel încât asiguraţii din acele localităţi să aibă acces la acest tip de 
servicii medicale.  
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În localităţile din mediul rural, pe lângă asistenţii medicali din cadrul cabinetelor de medicina 
de familie, si-au desfăşurat activitatea şi 68 asistenţi medicali comunitari din subordinea primăriilor şi 
a D1P Olt ce au colaborat cu autoritatea locala, medicul şi asistentul de familie. 

 
Asistenţa medicală de urgenţă 
Continuitatea asistenţei medicale primare a fost asigurată de centrele de permanenţă, respectiv 

unde lucrează medicii de familie, medicii de  medicină  generală  şi  asistenţii  medicali   (aflaţi în 
relaţie contractuală cu C.A.1.) din zonele arondate centrelor. 

În prezent în judeţul Olt  funcţionează 6 Centre de Permanenţă : Brastavăţu, Dobroteasa, Osica 
de 1us, Crîmpoia, Vişina, Potcoava. Centrele de permanenta :Brastavatu; Dobroteasa; Osica de 1us; 
Crampoia; Visina sunt dotate cu 5 autosanitare de consultatie la domiciliu. 

 
Asistenţa medicală spitalicească 
Asistenţa medicală spitalicească este asigurată de cele 5 spitale ce sunt accesibile asiguraţilor 

din  toate zonele judeţului Olt: 1pitalul Judeţean de Urgenţă 1latina, 1pitalul  Orăşenesc Balş, 1pitalul 
Municipal Caracal, 1pitalul Orăşenesc Corabia, 1pitalul de Psihiatrie Cronici 1chitu. 

 
Evoluţia principalilor indicatori demografici 
Anul Natalitate 

        
    ‰ 

Mortalitate 
generala 
‰ 

Populatie Spor 
natural 

Mortalitate 
infantila 
‰ 

Mortalitate 
materna 
 

2014 5,88 13,63 447613 - 7,76 3 0 
2013 5,83 12,82 454791 - 6,99 3,4 0 

 
Analizând evoluţia indicatorilor demografici constatăm o scădere accentuată a sporului natural 

ca urmare a unei creşteri marcate a mortalităţii generale, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
2013. 

Din acest motiv strategia naţionala de sănătate, îşi propune să creeze cadrul normativ şi 
organizatoric care să permita dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de sănătate , prin asigurarea 
resurselor materiale umane şi financiare necesare şi să implice direct, în acest scop,  factorii de decizie 
politica de la nivel central , regional şi local. 

 
SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI 

            SUPRAVEGHEREA CONDIŢIILOR DE MEDIU 
Obiectiv: Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 
Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei 
Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de 

aprovizionare mari 
În conformitate cu Legea 458/2002 (r1) privind calitatea apei potabile şi prevederile HG 

nr.342/2013, s-a efectuat monitorizarea de audit a calităţii apei potabile furnizată prin instalaţii 
centralizate de alimentare cu apă  în zonele de aprovizionare mari cu apă din judeţul Olt (volum mediu 
distribuit >1000 m³/zi şi/sau nr.populaţie aprovizionată cu apă > 5000 persoane), respectiv municipiile  
1latina şi Caracal şi în oraşele Balş şi Corabia . 

 În urma analizării probelor prelevate, din instalaţiile centrale de aprovizionare cu apă, din 
zonele de aprovizionare mari, menţionate mai sus, pentru examene fizico – chimice şi bacteriologice 
s-au obţinut următoarele rezultate: 
 

Nr.  
crt. Localitatea 

EXAMEN BACTERSOLOGSC EXAMEN CHSMSC 

AN  2014 AN 2014 
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Probe rec. Nec. 
% Nec.  

 
Probe 
rec. 

Nec.pt.  
Clor rez liber 

% Nec. 
Clor rez liber 

1. SLATINA 155 0 0% 156 155 99,35% 

2. BALŞ 26 4 15,38% 26 26 100% 

3. CORABIA 44 0 0% 44 0 0% 

4. CARACAL 66 0 0% 66 17 25,75% 

 TOTAL 291 4 1,37%          292 198 67,80% 

 
Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena aerului 
 Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţiilor din aerul ambiant în mediul urban 
Poluarea aerului este un fenomen complex care implică o multitudine de agenţi poluanţi ce pot 

cauza alterări ale sănătăţii şi mediului ambiant în funcţie de concentraţie sau timp de acţiune, 
determinând efecte grave, acţionând fie printr-o concentraţie mare într-un timp scurt fir printr-o 
concentraţie mai mică dar pe o perioadă mai lungă. 
          Controlul calităţii aerului în municipiul 1latina, s-a făcut prin prelevări de probe după cum 
urmează: 

- lunar din 8 puncte fixe, pentru determinarea fluorului sedimentabil 
- lunar din 8 puncte fixe pentru determinarea  pulberilor sedimentabile. 

În 1latina, în cursul anului 2014  au fost recoltate 94 probe de aer din care 9 necorespunzatoare 
(9,57%) pentru pulberi sedimentabile. 
 Pentru fluor sedimentabil, în 1latina, concentraţiile maxime înregistrate au fost: 

- trim.I-23 mg/m2/luna (luna martie) 
- trim.II –20 mg/m2/luna (luna mai şi iunie) 
- trim. III -32 mg/ m2/luna (luna iulie) 
- trim. IV - 14 mg/m2/luna (luna noiembrie)  

În municipiul Caracal  au fost recoltate 48 probe aer toate au fost corespunzatoare. In oraşul 
Corabia au fost recoltate 36 probe aer  din care toate probele au fost conforme pentru parametrul 
pulberi sedimentabile. 

 
SUPRAVEGHEREA CONDIŢIILOR IGIENICO-SANITARE ÎN OBIECTIVELE CU 

PROFIL ALIMENTAR 
a.Supravegherea sanitară a obiectivelor cu profil alimentar s-a axat pe controale igienico – 

sanitare în unităţi de industrie alimentară, consum colectiv, desfacere şi transport alimente. 1-au 
efectuat 821 controale în anul 2014 faţă de 891 în aceeaşi perioadă a anului 2013. 

b. Participarea activă la prevenirea şi combaterea TIA, BDA şi a intoxicaţiilor alimentare 
Rolul alimentului în toxiinfecţii alimentare. 

În cursul anului 2014 nu ne-am confruntat cu focare de toxiinfecţii alimentare. 
1-au recoltat probe de alimente in nr. de 16. 
c.Evaluarea concentraţiei de iod din sarea iodată pentru consumatorii umani.Activitatea de 

prevenire a distrofiei endemice tireopate constă în determinările de iod în sarea iodată comercializată 
în judeţul Olt (HGR 568/2002). În anul 2014 s-au recoltat şi analizat 20 probe de sare iodată (1alina  
Dej, Cacica şi Import Ucraina, Belarus) – din unităţi de desfacere). 

 d.Realizarea obiectivelor din - Programul II – Obiectiv 3 – Protejarea sănătăţii şi prevenirea 
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentar privind: 

- Monitorizarea calităţii igienice şi nutritive a unor grupe de produse alimentare (lapte şi 
produse lactate, carne şi preparate din carne, produse de panificaţie, produse de cofetărie şi patiserie, 
conserve din carne şi legume). 

La analizarea produselor alimentare s-a urmărit respectarea reglementărilor CE şi a standardelor 
de produs precum şi salubrizarea sau denaturarea valorii nutritive a alimentelor. 

- Monitorizarea alimentelor cu destinaţie nutriţională specială. În anul 2014 s-au luat în studiu 
preparatele pentru sugari şi copii până la vârsta de 1 an şi alimentele pentru sugari şi copii de vârstă 
mică. 1-au recoltat 7 probe alimente cu destinaţie nutriţională din unităţi de desfacere – 
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supermarketuri şi farmacii care au fost înaintate către Institutul de 1ănătate Publică Cluj(in nr. de 5) si 
catre Centrul Regional de 1anatate Publica Iasi (in nr. de 2)  spre analiză microbiologică şi fizico-
chimică Ord.M1 387/251/2005. 

- Monitorizarea şi inspecţia alimentelor tratate cu radiaţii. În urma controalelor igienico-sanitare 
în unităţi de desfacere – supermarketuri pe raza jud.Olt nu s-au depistat produse alimentare tratate cu 
radiaţii.Conform metodologiei s-a recoltat 1 probă de alimente  provenienta Mexic (Enibahar macinat-
10 pungi a 10 g) care au fost trimise spre analiză-detecţia radierii către Institutul Naţional de Cercetare 
– Dezvoltare pentru Fizică şi Industrie Nucleară Horia Hulubei Loc.Măgurele ,jud.Ilfov. 

- Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare. 1-au recoltat 2 probe alimente: suplimente 
alimentare din unităţi de desfacere – supermarketuri şi farmacii penrtu analiza 
toxicologica(determinari de plumb, cadmiu si mercur )   efectuate de catre I1P Timisoara produsele 
alimentare corespund Ord.M1, I1O şi 1TA1-urilor în vigoare. 

Evaluarea condiţiilor de igienă în unităţi de unităţi de producţie carne, lapte,unităţi de 
panificaţie, laboratoare de cofetărie – patiserie, fabrici de conserve de carne şi preparare din carne, 
fabrici de conserve legume şi fructe şi evaluarea ingestiei calitativă şi cantitativă de aditivi alimentari 
s-a concretizat cu 10 controale igienico-sanitare. 

- Monitorizarea consumului de aditivi alimentari are ca scop controlul oficial a monitorizării 
cantitative a aditivilor utilizaţi în produsele alimentare si recoltarea şi analiză cantitativă a grupului de 
aditivi alimentari E 220-228 şi determinarea cantitativă a colorantilor sintetici din probe de băuturi 
alcoolice şi nealcoolice respectiv probe de gemuri ce vor fii înaintate spre analiza către analiză 
efectuată de I1P Bucureşti. 

În acest scop s-a recoltat 1 proba de bauturi alcoolice-vin care au fost expediate catre D1P 
Buzau spre analiză :determinarea continutului de dioxid de sulf liber si total  

� Catagrafierea unităţilor producătoare de produse alimentare pe următoarele  produse 
alimentare: produse din carne ( mezeluri, conserve), băuturi nealcoolice (sucuri/ siropuri 
de fructe), conserve de fructe (jeleuri, marmelade, compoturi), produse lactate (iaurturi, 
smântănă,caşcavaluri,brânză topită). 

� Înregistrarea produselor şi aditivilor alimentari 
� Controlul reţetei produsului alimentar  
� 1pecificaţia locului de provenienţă ai aditivilor înregistraţi  
� Controlul etichetării produsului alimentar 
� Verificarea dacă aditivii utilizaţi în produs corespund legislaţiei sanitare în vigoare –

ORD M1 438/2002. 
- Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine,minerale şi alte substanţe. 

Catagrafierea alimentelor cu adaos de vitamine,minerale sau alte substanţe din unitaţi de 
distribuţie produse alimentare: sucuri de fructe, produse lactate,băuturi răcoritoare,bomboane,batoane 
energizante raportare raportare transmisa la I1P Timisoara. 

Completarea de 50 de chestionare la populatie din mediul urban si rural de sex feminin si 
masculin cu varste cuprinse intre 18-85 ani,chestionare cu denumirea de :,,Alimentatie sanatoasa” ce 
au fost înaintate către I1P Timisoara spre centralizare. 

- Monitorizarea coloranţilor sintetici din băuturile alcoolice şi nealimentare. 
Catagrafierea unităţilor de producţie şi desfacere băuturi alcoolice şi răcoritoare 
- Evaluarea valorii nutritive a alimentelor  “Evaluarea continutului de zaharuri in unele 

produse alimentare destinate copiilor” 1intezaNationala:Determinarea zaharului total. 
1-au recoltat 2 probe produse alimentare care au fost trimise spre analiza la Laboratorul  de 

Chimie 1anitara din cadrul D1P Olt  iar rezultatele din buletinul de analiza au iesit corespunzatoare. 
- Alte acţiuni destinate rezolvării priorităţilor locale. 
Colaborarea şi conlucrarea cu  administraţia publică locală şi instituţiile/seviciile specializate 

din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea şi securitatea 
alimentului. 
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         Activitatea de reglementare sanitară anul 2014 
AUTORIZAŢII 
SANITARĂ DE 
FUNCŢIONARE 

BIROU ALIMETAŢIE/ 
BIROU MEDIU/ 
BIROU MEDICINA MUNCII/ 
BIROU ŞCOLARĂ 

 

339 

BIROU 
EPIDEMIOLOGIE 

 
67 

TOTAL 
406 

 
NOTIFICĂRI 

BIROU ALIMETAŢIE/ 
BIROU MEDIU/ 
BIROU MEDICINA MUNCII/ 
BIROU ŞCOLARĂ 

 
755 

BIROU 
EPIDEMIOLOGIE 

 
20 

TOTAL 
775 

 
 

EVALUAREA  STĂRII DE SĂNĂTATE A COPIILOR  ŞI  TINERILOR  
Biroul Igiena Şcolară  din cadrul D.1.P. Olt a realizat în cursul anului 2014, conform HG nr. 

124//2013 (activitati conform programului) şi Ord M1 1030/2009 modificat şi completat cu Ord M1 
nr 251/2012 (activităţi de avizare şi autorizare sanitară a unităţilor de învţământ de toate gradele), 
următoarele activităţi : 

I . Evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţi şcolare.  
1-au aplicat  100 chestionare la elevi şi 100 chestionare la cadre didactice, în două unităţi de 

învăţământ, conform metodologiei primite de la CR1P Cluj.  
Datele primare au fost introduce în baza de date format Excel, urmând să fie prelucrate la 

nivelul CR1P Cluj. 
II.Utilizarea modelului ecologic pentru intervenţiile de prevenire a violenţei la elevi. 
1-au aplicat  296 chestionare la elevi : 148 chestiunare de autoevaluare psiho-comportamentală 

şi 148 chestionare de evaluare a comportamentului agresiv, conform metodologiei primite de la CR1P 
Cluj. 

 Datele primare au fost introduce în baza de date format Excel, urmând să fie prelucrate la 
nivelul CR1P Cluj. 

III.Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat 
de comportamentele cu risc. 

1-au aplicat: 86  chestionare YRB11  A la elevii claselor a VII a şi a VIII a în două unităţi 
şcolare, conform metodologiei primite de la CR1P Cluj şi 159 chestionare YRB11  B la câte 2 clase 
de elevi din fiecare an de învăţământ liceal , conform metodologiei primite de la CR1P Cluj.  

Datele primare au fost introduce în baza de date format Excel, urmând să fie prelucrate la 
nivelul CR1P Cluj. 

IV. Evaluarea  stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi prin examene 
medicale de bilanţ. 

Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică 
În anul şcolar 2013-2014 au fost examinaţi  preşcolarii (3 ani), clasa I, clasa a-IV-a, clasa a-

VIII-a, clasa a-XII-a, anul II şcoala profesională.  
An şcolar 2013-2014 - mediul urban 
- Nr. total copii evaluaţi =  9216   
Tulburări de dezvoltare 
Copii dizarmonici =2487 
Aprecierea stării de  sănătate (morbiditatea) au fost examinaţi, în cadrul examenului medical 

de bilanţ preşcolari (3 ani), cls. I,  cls. a IV-a,  cls. a VIII-a, a XII-a, an II profesională.   
Repartiţia copiilor bolnavi în clasele studiate se prezintă astfel: 
An şcolar 2013-2014 
Nr. total copii evaluaţi = 9864    
Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri 

În cadrul acţiunii de supraveghere medicală (dispensarizare) prevalenţa bolilor cronice se 
prezintă astfel pe grupe de vârstă,  mediul urban:     

An şcolar 2013-2014 



Pagina 28 din 183 

 Creşe 
(0-4 ani) 

Grădiniţe  
(4-7 ani) 

Cls. I-IV 
(7-11 ani) 

Cls.V-VIII 
(11-15 ani) 

Cls.IX-XII 
(15-19 ani) 
 

TOTAL 

Nr.copii 
investigaţii 

381 4244 6336 7316 14441 32718 

Boli 
dispensarizate 
 

12 329 541 604 1737 3223 

Prevalenţa 3,14% 7,75% 8,53% 8,25% 12% 9,85% 

                              

Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin 
efectuarea triajului epidemiologic. 

 Organizarea şi supravegherea triajului epidemiologic se face la începutul anului şcolar şi după 
fiecare vacanţă şcolară şi are ca scop depistarea prezenţei semnelor incipiente ale bolilor infecto-
contagioase în vederea instituirii urgente a măsurilor speciale care să elimine posibilitatea propagării 
în colectivitatea de copii a bolii respective, precum şi depistarea contacţilor sau purtătorilor de 
germeni. Pentru cei depistaţi cu pediculoză şi scabie s-au instituit măsuri de prelucrare şi tratare.  
 

SUPRAVEGHEREA BOLILOR TRANSMISIBILE 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE IMUNIZARE  
Obiectiv general: Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi 

prevenite prin vaccinare.  
Mijloace şi metode: reglementate de HG 124/2013 şi OM1 nr. 422/29.03.2013 cu modificarile 

şi completările ulterioare. 
Structura:  

1. 1ubprogramul de vaccinari obligatorii 
2. 1ubprogramul de vaccinari optionale pentru grupele la risc 

Activitatile derulate la nivelul DSP 
- Activităţile de imunoprofilaxie structurate în microcampanii lunare se adresează bolilor 

prevenibile şi controlabile prin vaccinare în  România (difterie, tetanos, poliomielita, tuse convulsivă, 
rujeola, rubeolă, oreion, tuberculoza, hepatita B, meningita cu hemophilus influentae, infectii 
pneumococice ,  gripa la grupele de risc, tetanosul la gravida, infectia cu HPV la fetitele de 14 ani) cât 
şi alte imunizări în funcţie de situaţia epidemiologică curentă (vaccinare antitifoidică, vaccinare 
antihepatita A la copii, etc ). 

- Tinta operationala OM1 pentru atingerea obiectivului general de protejare a sanatatii 
populatiei impotriva principalelor boli prevenibile prin vaccinare este de realizare a unei acoperiri 
vaccinale de  ≥ 95%. 

Rezultatele etapelor de acoperire vaccinala se prezinta dupa cum urmeaza: 
� Etapa ianuarie  2014  (Estimarea acoperirii vaccinale la 18 luni (nascuti in iulie 2012) 

provenind din mediile urban si rural : 
             URBAN                                                                RURAL 
Vaccin BCG – 98,07%    Vaccin BCG – 93,07% 
Vaccin hepatitic B (Hep B) – 98,07%  Vaccin hepatitic B (Hep B) – 96,15% 
Vaccin DTPa – 92,30%    Vaccin DTPa – 95,38% 
Vaccin Hib – 92,30%                Vaccin Hib – 95,38% 
Vaccin poliomielitic – 92,30%   Vaccin poliomielitic – 95,38% 
Vaccin ROR – 91,34%    Vaccin ROR – 95,38% 

� Etapa august 2014   
    Estimarea acoperirii vaccinale la 12 luni (nascuti in iulie 2013) provenind din mediile urban si rural 
           URBAN                                                                RURAL 
Vaccin BCG – 95,48%    Vaccin BCG – 97,06% 
Vaccin hepatitic B (Hep B) – 94,73%  Vaccin hepatitic B (Hep B) – 98,04% 
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Vaccin DTPa – 79,70%    Vaccin DTPa – 86,04% 
Vaccin Hib – 79,70%                Vaccin Hib – 86,04% 
Vaccin poliomielitic – 79,70%   Vaccin poliomielitic – 86,04% 
Vaccin ROR – 79,70%    Vaccin ROR – 92,00% 
 
    Estimarea acoperirii vaccinale la 24 luni (nascuti in iulie 2012) provenind din mediile urban si rural 
           URBAN                                                                RURAL 
Vaccin BCG – 97,19%    Vaccin BCG – 93,98% 
Vaccin hepatitic B (Hep B) – 100 %              Vaccin hepatitic B (Hep B) – 97,74% 
Vaccin DTPa – 97,19%    Vaccin DTPa – 96,24% 
Vaccin Hib – 97,19%                Vaccin Hib – 96,24% 
Vaccin poliomielitic – 97,19%   Vaccin poliomielitic – 96,24% 
Vaccin ROR – 97,19%    Vaccin ROR – 98,49% 

Concluzii: 
Nu s-a atins ţinta operaţională la  vaccinările:  Hep B, BCG si ROR,  DTPa si VPI , motivat de : 

aprovizionarea disritmica la produsele biologice, neprezentare la sedintele de vaccinare, refuzuri, 
contraindicatii, omisiuni, plecari in strainatate. 

 
STRUCTURA DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE  PUBLICĂ A JUDEŢULUI 

Nr.crt. DOMENIUL / tip    
Date 

raportate 

1 Apa     

  Numar total controale, din care:   176 

  a) instalatii centrale   86 

  - producatori   41 

  - distribuitori   33 

  - utilizatori, din care:   12 

    - industria alimentara 0 

    - colectivitati 0 

    - altii 12 

  b) instalatii locale (fantani publice)   8 

  
c) verificarea monitorizarii de audit a apei 
potabile   37 

  
d) verificarea monitorizarii de control a apei 
potabile   45 

  Numar probe recoltate: - total 26 

    - corespunzatoare 22 

    - necorespunzatoare fizico-chimic* 4 

    - necorespunzatoare bacteriologic* 4 

  Recontroale - numar total 3 

  Avertismente - numar total 24 

  Amenzi - numar total 2 

    - valoare totala 4500 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

2 Turism     

  
a) Numar total unitati de turism controlate, 
din care:   23 

    - unitati de cazare hoteliera 15 

    - pensiuni turistice 8 
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    - camping-uri 0 

  
b) numar controale ale zonelor naturale de 
imbaiere    7 

  - controlul calitatii apei   7 

    - nr. total probe recoltate, din care: 7 

    corespunzatoare 0 

    necorespunzatoare* 7 

  - controlul calitatii nisipului   0 

    - nr. total probe recoltate, din care: 0 

    corespunzatoare 0 

    necorespunzatoare* 0 

  c) numar piscine si stranduri controlate   19 

    - nr. total probe recoltate, din care: 18 

    corespunzatoare 16 

    necorespunzatoare* 2 

  Recontroale - numar total 14 

  Avertismente - numar total 13 

  Amenzi - numar total 1 

    - valoare totala 1000 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 1 

3 Mediul de viata a populatiei     

  Numar total controale, din care:   477 

  a) zone de locuit    232 

  b) unitatile de mica industrie   9 

  c) unitati comerciale   36 

  d) statii de epurare a apelor uzate   1 

  e) colectare si depozitare deseuri menajere   24 

  
f) mijloace de transport deseuri solide 
menajere   0 

  
g) instalatii de depozitare, prelucrare si 
neutralizare a deseurilor solide menajere   0 

  h) unitati de prestari servicii   18 

    
- ateliere de croitorie, marochinarie, 
ceasornicarie 5 

    - spalatorii auto 9 

    - spalatorii pentru lenjerie, haine 4 

  i) institutii social-culturale   2 

  
j) unitati care comercializeaza haine second-
hand   4 

  
k) unităţile de comercializare a produselor noi 
cu efecte psihoactive   0 

  l) altele   151 

  Recontroale - numar total 50 

  Avertismente - numar total 30 

  Amenzi - numar total 7 

    - valoare totala 11000 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

4 Tutun     

  a) Numar controale - pentru fumat in spatiile publice  97 
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- in unitati care comercializeaza produse 
din tutun 63 

    
- pentru inscriptionarea produselor din 
tutun 55 

    - pentru publicitatea produselor din tutun 2 

    - in unitatile sanitare 159 

    - in unitatile de invatamant 209 

    - pentru sponsorizare 0 

  b) Sanctiuni, din care:   27 

    - numar avertismente 13 

    - numar amenzi contraventionale 14 

    - valoare totala amenzi 1700 

    
- valoare amenzi pentru fumat in spatiile 
publice 1100 

  
c) Retragere de pe piata a produsului, in 
vederea distrugerii   0 

  d) Suspendarea temporara a activitatii   0 

5 Mediu de munca      

  Controale - numar total 51 

  Recontroale  - numar total 3 

  Avertismente - numar total 4 

  Amenzi - numar total 0 

    - valoare totala 0 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

6 Cosmetice     

  a) Numar total controale in unitati, din care:   81 

    - unitati de producere 0 

    - importatori 0 

    - distribuitori 0 

    - unitati de desfacere 47 

    
- unitati de frizerie, coafura, manechiura, 
pedichiura, cosmetica 31 

    - unitati de piercing si tatuaj 1 

    - unitati de intretinere corporala 2 

    
- alte unitati din sectorul prestari servicii 
care folosesc produse cosmetice 2 

  Recontroale - numar total 0 

  Avertismente - numar total 4 

  Amenzi - numar total 2 

    - valoare totala 1000 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

  b) Controale pe produse cosmetice 
- numar total (se mentioneaza separat, in 
anexa, numarul pe tipuri de produse) 75 

  c) Probe recoltate - numar total 9 

    - corespunzatoare 
3 si 3 in 
lucru 

    - necorespunzatoare microbiologic* 0 

    
- necorespunzatoare din punct de vedere 
chimic si toxicologic* 0 

  Recontroale - numar total 0 

  Avertismente - numar total 0 
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  Amenzi - numar total 1 

    - valoare totala 1000 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

  
Retragere de la comercializare 
(ingrediente/produse)  

- numar de produse (se mentioneaza 
separat, in anexa, numarul pe tipuri de 
produse) 0 

  Distrugere/retur la producator/importator  

- numar de produse (se mentioneaza 
separat, in anexa, numarul pe tipuri de 
produse) 0 

7 Biocide     

  Numar total controale , din care:   173 

    - la producatori 0 

    - la importatori 0 

    - la distribuitori 0 

    

- la utilizatori (unitati sanitare, unitati de 
invatamant, unitati de turism, cabinete 
infrumusetare, etc) 153 

    - la utilizatori (profesionali) 3 

    - la retaileri 17 

  Recontroale - numar total 0 

  Sanctiuni, din care: - numar total 11 

  Avertismente - numar total 13 

  Amenzi - numar total 1 

    - valoare totala 800 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

  
Propunere retragere aviz  
(substante/produse)  - numar total 0 

  Propunere anulare aviz  - numar total 0 

8 Invatamant     

  a) Numar total controale pe unitati, din care:   278 

    
- unitati pentru anteprescolari si 
prescolari  116 

    
- unitati de invatamant primar si 
gimnazial 116 

    - unitati de invatamant liceal 12 

    - unitati de invatamant postliceal 0 

    - unitati de invatamant superior (facultati) 0 

    - unitati de invatamant special 0 

    - ateliere scolare 6 

    - unitati de cazare (internate, camine) 7 

    - bloc alimentar propriu unitatii 13 

    - bloc alimentar externalizat 0 

    - unitati de catering 1 

    - tabere de odihna 0 

    - centre de plasament 7 

  Recontroale - numar total 2 

  Avertismente - numar total 3 

  Amenzi - numar total 1 

    - valoare totala 500 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 
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b) Numar controale pe produs si meniu, 
conform Legii 123, din care: - societati comerciale 29 

    - blocuri alimentare 10 

    - cantine 3 

    - catering 3 

  c) Probe recoltate - numar total 15 

    - corespunzatoare 15 

    - necorespunzatoare* 0 

  Recontroale - numar total 1 

  Avertismente - numar total 10 

  Amenzi - numar total 3 

    - valoare totala 2000 

  Retragere produse alimentare   0 

    - kg 0 

    - litri 0 

9 Unitati sanitare, cu exceptia spitalelor     

  Numar total controale, din care:    112 

    - unitati de asistenta medicala primara 84 

    
- unitati de asistenta medicala 
ambulatorie 6 

    - unitati de asistenta de medicina dentara 11 

    
- unitati de asistenta medicala de urgenta 
prespitaliceasca, din care: 8 

    - centre de permanenta  8 

    - serviciul de ambulanta  0 

    - laboratoare de analize medicale  15 

    

- unitati de radiologie si imagistica 
medicala (se raporteaza numai in cazul 
controalelor planificate sau la sesizare) 0 

    
- societati de turism balnear si de 
recuperare 1 

    - unitati de ingrijiri la domiciliu 9 

    - unitati medico-sociale 3 

    - unitati de medicina alternativa 0 

    
- unitati socio-medicale pentru varstnici 
(camine pentru batrani) 3 

    - centre socio-medicale ale ANPH 1 

    
- centre de furnizare de servicii pentru 
consumatorii de droguri 0 

  Numar probe recoltate: - numar total 23 

    - corespunzatoare 20 

    - necorespunzatoare* 3 

  Recontroale - numar total 11 

  Avertismente - numar total 43 

  Amenzi - numar total 15 

    - valoare totala 10100 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

10  Unitati sanitare cu paturi     
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a) Numar total de controale integrale in 
spitale (care se fac in cadrul actiunii tematice 
si se verifica toate sectiile si compartimentele 
spitalului)   4 

  b) Numar total de controale, din care:   94 

    - deseuri periculoase 18 

    - sterilizare si precautii universale 13 

    - infectii nosocomiale 16 

    - bloc alimentar 10 

    - spalatorie 9 

    - sectii cu diferite profiluri 28 

  c) Numar controale in ambulatoriu integrat   4 

  Numar probe recoltate: - numar total 138 

    - corespunzatoare 127 

    - necorespunzatoare* 11 

  Recontroale - numar total 30 

  Avertismente - numar total 28 

  Amenzi - numar total 6 

    - valoare totala 3100 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

11 Unitati de transfuzii     

  Numar total controale, din care:   7 

    
- unitati de transfuzie sanguina din 
spitale 6 

    - centre judetene de transfuzie sanguina 1 

    - centre regionale de transfuzie sanguina 0 

  Numar probe recoltate: - numar total 0 

    - corespunzatoare 0 

    - necorespunzatoare* 0 

  Recontroale - numar total 0 

  Avertismente - numar total 0 

  Amenzi - numar total 0 

    - valoare totala 0 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

12 Unitati de transplant     

  Numar total controale, din care:   0 

    
- unitati acreditate pentru activitatea de 
banci de tesuturi umane 0 

    

- unitati acreditate pentru activitatea de 
utilizatori de tesuturi si/sau celule umane 
in scop terapeutic 0 

  Numar probe recoltate: - numar total 0 

    - corespunzatoare 0 

    - necorespunzatoare* 0 

  Recontroale - numar total 0 

  Avertismente - numar total 0 

  Amenzi - numar total 0 

    - valoare totala 0 

  Retragere ASF - numar total 0 
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  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

13 Deseuri cu potential contaminant     

  
a) colectare, depozitare deseuri cu potential 
contaminant  - producatori mici 35 

    - producatori mijlocii 146 

    - producatori mari 8 

  b) transport deseuri periculoase   2 

  c) unitati de neutralizare deseuri periculoase - unitati sanitare 0 

    - societati comerciale 0 

  Recontroale - numar total 2 

  Avertismente - numar total 50 

  Amenzi - numar total 16 

    - valoare totala 11200 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

14 Alerte rapide      

  Numar alerte, din care:   19 

  a) Numar total SRAAF, din care:   19 

    - materiale in contact cu alimentul 0 

    - suplimente nutritive 16 

    - alimente cu destinatie speciala 0 

    - aditivi alimentari 0 

    - toxiinfectii alimentare 1 

    - trichineloza 0 

    - altele 2 

  b) non aliment (RAPEX), din care :   0 

    - cosmetice  0 

    - alte produse  0 

  c) alte alerte   0 

15 Actiuni tematice stabilite de ISS judetean - numar actiuni 1 

    - domeniul (cu listare separata)   

16 Numar sesizari rezolvate   172 

17 Actiuni de indrumare si consultanta - numar actiuni 51 

18 Actiuni comune cu alte autoritati - numar actiuni 10 

    - domeniul (cu listare separata)   

19 
Numar comunicate  mass-media (se vor 
transmite prin fax)    0 

20 
Numar probleme de sanatate identificate 
si modul de solutionare 

- numar probleme de sanatate 
identificate  2 

    - domeniul (cu listare separata)   

21 Activitatea juridica     

  

a) Nr. plangeri impotriva proceselor verbale 
de constatare a contraventiei si de aplicare a 
sanctiunii   3 

  
b) Nr. de dosare solutionate de judecatoria 
teritoriala in favoarea ISS   1 

  
c) Nr. total de dosare solutionate de 
judecatoria teritoriala     0 

  din care: - in favoarea persoanei fizice 0 

    - in favoarea persoanei juridice 0 
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Principalele clase de boli cu care se confruntă locuitorii judeţului sunt: bolile aparatului 
respirator, bolile aparatului osteo-articular, bolile aparatului digestiv, bolile aparatului genitor-urinar. 

Cu toate acestea, bolile aparatului respirator nu au reprezentat principala cauză de deces în 
rindul populatiei. Pe primele locuri se situeaza bolile aparatului circulator urmate de tumori, bolile 
aparatului respirator si bolile aparatului digestiv. 

În vederea îmbunatăţirii serviciilor de sănatate D1P Olt şi-a propus să  realizeze obiectivele 
specifice cuprinse in programul de guvernare şi anume: 

-    Creşterea accesului populaţiei la servicii de sănătate de bază.  
-    Coordonarea/integrarea serviciilor de sanatate, inclusiv prin identificarea şi dezvoltarea 

rolurilor altor instituţii cu impact potenţial asupra stării de sănătate (autorităţi publice locale, unităţi de 
învăţământ, asistenţă socială etc.) . 

 -  Coordonarea ingrijirilor de sănătate prin asigurarea unor trasee optime pentru pacienţi, pe 
categorii de afecţiuni . 

 -  Dezvoltarea de centre de sănătate ambulatorii multifuncţionale (specialităţi medicale; 
specialităţi paraclinice/servicii de imagistica/laborator/explorari funcţionale)  

 -  Implementarea şi monitorizarea de instrumente care sa asigure calitatea serviciilor de 
sănătate/siguranta pacienţilor . 

 -  Management profesionist al programelor naţionale de sănătate.  
 -  Asigurarea unui sistem informaţional performant pe plan orizontal şi vertical care să 

integreze toate componentele sistemului sanitar . 
  
Casa de Asigurări de Sănătate Olt 

I. Contractarea, furnizarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi 
dispozitivelor medicale  

Principalele activităţi desfăşurate în anul 2014 de către Casa de Asigurări de 1ănătate Olt au 
avut ca finalitate extinderea serviciilor medicale şi asigurarea liberului acces la serviciile medicale. 
Astfel, pentru anul 2014 au fost încheiate 580 de contracte de furnizare de servicii medicale. 

Situaţia privind numărul de contracte încheiate de CAS Olt pentru anul 2014: 

 
Situaţia privind creditele de angajament aprobate pentru anul 2014:                               - mii lei 

Nr. 

crt. 
Ticul de asistenţă medicală 

Credite de 

angajament 

acrobate 2014 

1 Asistenta medicala primara 29.074,18 
2 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice 8.183,00 
3 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice  5.505,09 
4 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicina dentara 360,00 
5 Asistenţa medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sanatatii  1.030,33 

Nr. 

crt. 
Ticul de asistenţă medicală 

Nr. contracte la 

data de 

31.12.2014 

1 Asistenta medicala primara 240 
2 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice 25 
3 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice  22 
4 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicina dentara 22 
5 Asistenţa medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sanatatii  8 
6 Asistenta medicala spitaliceasca 5 
7 Ingrijiri medicale la domiciliu 8 
8 Acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu 89 
9 Acordarea medicamentelor şi materialelor sanitare pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în 

programele naţionale cu scop curativ 91 

10 Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice 69 
11 Acordarea serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 1 

 TOTAL 580 
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6 Asistenta medicala spitaliceasca 118.641,63 
7 Ingrijiri medicale la domiciliu 202,01 
8 Acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu 80.897,22 
9 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ 24.043,63 

10 Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ 1.597,29 
11 Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 2.551,04 
12 Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice 4.691,00 
13 Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 3.174,39 

 TOTAL 279.950,81 

Asistenţă medicală primară 
Asistenţa medicală primară s-a asigurat de către medici care au dreptul să desfăşoare activitate 

ca medici de familie potrivit Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cabinete 
organizate conform prevederilor legale în vigoare: 

• 61 cabinete organizate ca unităţi medico-sanitare cu personalitate juridică, înfiinţate 
potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, din care un cabinet are punct de lucru. 

•        179 cabinete medicale individuale, din care 4 au puncte de lucru. 
CA1 Olt a contractat şi decontat furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală 

primară, care au competenţa şi dotarea necesară, ecografii generale (abdomen şi pelvis) şi EKG la 
tarifele şi în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice. 

 
Structura persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise pe listele 

medicilor de familie, pe grupe de vârstă, în mediul urban şi rural  la data de 31.12.2014: 
Gruce număr 

cersoane 

beneficiare ale 

cachetelor de 

servicii, înscrise  

Nr. 

medici 

Numar asiguraţi inscrişi ce gruce de 

vârstă 

Numar de cersonae 

beneficiare ale 

cachetului minimal de 

servicii medicale 

înscrise 

TOTAL 
cersoane beneficiare 

ale cachetelor de 

servicii, înscrise ce 

listele medicilor de 

familie 

  0-3 ani 4-59 ani 60 ani şi 
peste 

4-59 ani 60 ani şi 
peste 

 

sub 500 0 0 0 0 0 0 0 
500-1000 13 251 5.097 3.054 2.295 140 10.837 
1001-1500 68 1.962 42.785 21.351 20.285 791 87.174 
1501-2000 79 

3.469 69.741 33.387 30.613 1215 138.425 
2001-2200 30 1.548 32.163 14.923 13.411 533 62.578 
2201-2500 25 1.697 30.067 12.040 13.508 533 57.845 
2501-3000 24 2.969 35.065 12.461 14.076 539 65.110 
3001-3500 1 114 2.247 225 525 4 3.115 
3501-4000 0 0 0 0 0 0 0 
Peste 4000 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL, din care: 240 12.010 217.165 97.441 94.713 3.755 425.084 

Urban 93 5.688 106.550 32.677 39.004 1.046 184.965 

Rural 147 6.322 110.615 64.764 55.709 2.709 240.119 

 

1ituaţia privind serviciile medicale contractate în limita creditelor de angajament aprobate 
pentru anul 2014 şi creditele de angajament realizate se prezintă astfel: 
                - Credite de angajament aprobate 2014:  29.074,18 mii lei 

- 1ervicii medicale contractate:                29.074,18 mii lei 
- 1ervicii medicale realizate:               28.651,73 mii lei din care: 28.075,81 mii lei serv. 

med. 2014 şi  575,92 mii lei serv. med. 2013. 
1ituaţia privind creditele bugetare aprobate pentru anul 2014 şi creditele bugetare realizate: 

- Credite bugetare aprobate 2014:     28.297,21 mii lei; 
- Plăţi efectuate:                          28.297,21 mii lei din care: 26.099,08 mii lei serv.   

med. 2014 şi 2.198,13 mii lei serv. med. 2013. 
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În judeţul Olt asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă se asigură  
prin şase centre de permanenţă astfel: 

Nr.crt. Denumire  centru de cermanenţă Nr. medici ce asigură asistenţa medicală 

1. Centrul de Permanenţă Brastavaţu 6 
2. Centrul de Permanenţă Crâmpoia 5 
3. Centrul de Permanenţă Dobroteasa 9 
4. Centrul de Permanenţă Osica de Sus 11 
5. Centrul de Permanenţă Potcoava 8 
6. Centrul de Permanenţă Vişina 6 

1ituaţia privind serviciile medicale contractate în limita creditelor de angajament aprobate 
pentru anul 2014, creditele de angajament realizate şi creditele de angajament rămase neutilizate se 
prezintă astfel: 

- Credite de angajament aprobate 2014:         897,23 mii lei 
- 1ervicii medicale contractate:                       897,23 mii lei 
- 1ervicii medicale realizate:                           910,66 mii lei  
- 1ervicii medicale realizate peste limita CA     13,43 mii lei 
1ituaţia privind creditele bugetare aprobate pentru anul 2014, creditele bugetare realizate şi 

creditele bugetare neutilizate: 
- Credite bugetare aprobate 2014:                   897,23 mii lei 
- Plăţi efectuate:                                          896,73 mii lei din care: 824,00 mii lei serv. med. 

2014 şi 72,73 mii lei serv. med. 2013 
 

Asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru  specialităţi  clinice 
Contractarea serviciilor medicale  de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru 

specialităţi  clinice a avut în vedere optimizarea repartiţiei teritoriale, astfel încât toţi asiguraţii 
judeţului să aibă acces la toate  serviciile medicale pentru toate specialităţile clinice prevăzute în 
pachetele de servicii medicale. 

În anul 2014 furnizarea serviciilor medicale de specialităţi clinice s-a asigurat în baza a 27 de 
contracte încheiate, din care: 6 contracte cu 4 furnizori din sistem public, unităţi sanitare spitaliceşti 
care au în structură ambulatorii integrate şi 21 contracte cu furnizori din sistem privat organizaţi 
conform Legii nr. 31/1990. 

În anul 2014 au fost furnizate 249.008 servicii medicale clinice pentru 89.462   pacienţi. 
1ituaţia privind serviciile medicale clinice contractate în limita creditelor de angajament 

aprobate pentru anul 2014, creditele de angajament realizate şi creditele de angajament rămase 
neutilizate: 

  - Credite de angajament aprobate 2014:         8.183,00 mii lei; 
    - 1ervicii medicale contractate:                      8.183,00 mii lei; 
    - 1ervicii medicale realizate:                          7.912,36 mii lei;  
    - Credite de angajament neutilizate:                  270,64 mii lei. 
1ituaţia privind creditele bugetare aprobate pentru anul 2014, creditele bugetare realizate şi 

creditele bugetare neutilizate: 
   - Credite bugetare aprobate 2014:           7.919,47 mii lei 
   - Plăţi efectuate:                                      7.919,45 mii lei din care: 7.278,23 mii lei serv. med. 

2014 şi 641,22 mii lei serv. med. 2013. 
   - Credite bugetare neutilizate:                       0,00 
  

Asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu  pentru specialităţi paraclinice 
Furnizarea serviciilor medicale paraclinice în anul 2014 - analize medicale de laborator, de 

radiologie, imagistică medicală, medicină nucleară şi ecografii s-a asigurat de 38 de furnizori. 
În anul 2014 au fost efectuate şi decontate 591.183 de servicii medicale paraclinice, din care: 

analize medicale de laborator: 564.678, analize medicale de radiologie:  24.437, analize medicale de 
imagistică:    2.067, servicii medicale paraclinice PET-CT: 1. 
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1erviciile medicale paraclinice au fost furnizate la 57.447 de asiguraţi, după cum urmează: 
- Analize medicale de laborator pentru   47.071 asiguraţi 
- Analize medicale de radiologie pentru  17.183 de asiguraţi 
- Analize medicale de imagistică (RMN, CT şi Angiografii) pentru 1.287 de asiguraţi 
- 1ervicii medicale paraclinice PET-CT pentru 1 asigurat. 
1ituaţia privind serviciile medicale paraclinice contractate în limita creditelor de angajament 

aprobate pentru anul 2014, creditele de angajament realizate şi creditele de angajament rămase 
neutilizate: 

- Credite de angajament aprobate 2014:         5.501,09 mii lei 
- 1ervicii medicale contractate:                      5.501,09 mii lei 
- 1ervicii medicale realizate:                          5.363,50 mii lei  
- Credite de angajament neutilizate:                  137,59 mii lei. 
1ituaţia privind creditele bugetare aprobate pentru anul 2014, creditele bugetare realizate şi 

creditele bugetare neutilizate: 
  -  Credite bugetare aprobate 2014:           5.118,00 mii lei 
  -  Plăţi efectuate:                                      5.118,00 mii lei din care: 4.871,10 mii lei serv. med. 

2014 şi 246,90 mii lei serv. med. 2013 
  - Credite bugetare neutilizate:                       0,00 
1ituaţia privind creditele bugetare aprobate pentru anul 2014, creditele bugetare realizate şi 

creditele bugetare neutilizate-PET-CT: 
  - Credite bugetare aprobate 2014:               4,00 mii lei 
  - Plăţi efectuate:                                           4,00 mii lei din care: 4,00 mii lei serv. med. 2014 
  - Credite bugetare neutilizate:                       0,00 
 

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare 
medicală  

Furnizarea serviciilor medicale de reabilitare medicală în anul 2014 s-a asigurat de 8 furnizori 
aflaţi în relaţie contractuală cu C.A.1. Olt. 

În anul 2014 au beneficiat de servicii medicale de reabilitare  5.074 de asiguraţi. 
1ervicii medicale de reabilitare furnizate: consultaţii medicale de specialitate fără proceduri - 

5.703, consultaţii medicale de specialitate cu proceduri – 64, proceduri specifice de reabilitare 
medicală - 92.299, nr. zile de tratament -28.588. 

1ituaţia privind serviciile medicale de reabilitare contractate în limita creditelor de angajament 
aprobate pentru anul 2014, creditele de angajament realizate şi creditele de angajament rămase 
neutilizate: 

- Credite de angajament aprobate 2014:       1.030,33 mii lei 
- 1ervicii medicale contractate:                      1.030,33 mii lei 
- 1ervicii medicale realizate:                          1.030,25 mii lei  
- Credite de angajament neutilizate:                     0,08 mii lei. 
1ituaţia privind creditele bugetare aprobate pentru anul 2014, creditele bugetare realizate şi 

creditele bugetare neutilizate: 
   - Credite bugetare aprobate 2014:                 972,46 mii lei 
   - Plăţi efectuate:                                           972,46 mii lei, din care: 935,95 mii lei serv. med. 

2014 şi 36,51 mii lei serv. med. 2013 
  - Credite bugetare neutilizate:                        0,00 
Asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu  pentru specialitatea medicină 

dentară 
 În anul 2014, începând cu data de 01 iulie, pentru furnizarea de servicii de medicină dentară 

au fost încheiate 22 de contracte. 
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Furnizarea acestor servicii se asigură de 24 medici cu următoarea structură în funcţie de gradul 
profesional: 2 medici de medicina dentara  primar,  6 medici de medicina dentara specialist,16  medici 
de medicina dentara . 

Pentru a asigura accesul la servicii medicale de medicină dentară pentru asiguraţii din judeţul 
Olt, s-au încheiat contracte cu 9 furnizori din mediul rural şi 13 din mediul urban. Pachetul de bază de 
servicii de medicină dentară asigură servicii pentru toate categoriile de asiguraţi gratuit şi compensat. 

1ituaţia privind serviciile de medicină dentară contractate în limita creditelor de angajament 
aprobate pentru anul 2014, creditele de angajament realizate şi creditele de angajament rămase 
neutilizate: 

- Credite de angajament aprobate 2014:       360,00 mii lei 
- 1ervicii medicale contractate:                      360,00 mii lei 
- 1ervicii medicale realizate:                          352,41 mii lei  
- Credite de angajament neutilizate:                   7,59 mii lei. 
1ituaţia privind creditele bugetare aprobate pentru anul 2014, creditele bugetare realizate şi 

creditele bugetare neutilizate: 
   - Credite bugetare aprobate 2014:                 299,99 mii lei 
   - Plăţi efectuate:                                             299,94 mii lei serv. medicale 2014 
   - Credite bugetare neutilizate:                           0,05 mii lei. 
 
Asistenţammedicalămspitaliceascăm

În activitatea de monitorizare a contractelor încheiate cu unităţile sanitare cu paturi s-a urmărit: 
respectarea criteriilor de internare conform Contractului-cadru, pentru reducerea internărilor 
nejustificate, rezolvarea acestor cazuri în regim de ambulatoriu, reducerea numărului de servicii 
spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă prin organizarea spitalizării de zi pentru pacienţii 
care nu necesită supraveghere pe o durată mai mare de 12 ore, în vederea reducerii costurilor de 
spitalizare, transferarea din unităţile spitaliceşti a cazurilor sociale în unităţile de îngrijiri medico-
sociale, unde asistenţa se realizează cu costuri mai reduse, respectarea şi realizarea indicatorilor 
cantitativi potrivit structurii aprobate şi a normelor specifice, realizarea şi îmbunătăţirea indicatorilor 
calitativi. 

 
Situaţia privind serviciile medicale spitaliceşti contractate şi decontate  

                            -mii lei- 
 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea sanitară cu caturi 

Valoare contract 

servicii 

medicale 

scitaliceşti 2014 

Decontat 

Servicii 

medicale 

racortate 

Diferenţe 

(+/-) 

(0) (1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(2) 

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 78.358,37 78.357,82 77.720,01 -638,36 

2. Spitalul  Orăşenesc Balş 4.953,26 4.950,97 5.488,25 534,99 

3. Spitalul Municipal Caracal 21.148,07 21.147,78 22.996,16 1.848,09 

4. Spitalul Orăşenesc Corabia 5.553,05 5.551,87 5.590,38 37,33 

5. Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 6.947,04 6.947,04 6.997,05 50,01 

 
TOTAL 116.959,79 116.955,48 118.791,85 1.832,06 

 

 
 
 
 

Situaţia privind numărul de servicii medicale spitaliceşti realizate în anul 2014 
 Unitatea sanitară cu caturi Nr. caturi Nr. cazuri Nr. cazuri  Nr. 
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Nr. 

crt. 

contractabile Acuţi DRG Cronici cazuri/servicii 

Scitalizare de 

zi 

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 1.112 40.099 3.606 25.301 

2. Spitalul  Orăşenesc Balş 94 3.061 411 1.216 

3. Spitalul Municipal Caracal 407 14.154 605 3.481 

4. Spitalul Orăşenesc Corabia 119 4.017 237 587 

5. Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 139 0 869 0 

 
TOTAL 1.871 61.331 5.728 30.585 

 

Situaţia privind valoarea serviciilor medicale spitaliceşti decontate coform contract 2014 
Nr. 

crt. 
Unitatea sanitară cu caturi 

Acuţi 

DRG 
Cronici Scitalizare de zi 

(0) (1) (2) (3) (4) 

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 63.809,19 9059,34 5489,29 

2. Spitalul  Orăşenesc Balş 3.904,42 753,2 293,35 

3. Spitalul Municipal Caracal 18.720,82 1555,19 871,77 

4. Spitalul Orăşenesc Corabia 5.028,16 424,3 99,41 

5. Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 0,00 6947,04 0,00 

 
TOTAL 91.462,59 18.739,07 6.753,82 

 

Diferenţa de 1.681,84 mii lei până la nivelul sumei reprezentând credite de angajament 
aprobate pentru anul 2014 a fost contractată astfel: 

- 520,57 mii lei reprezentând investigaţii paraclinice efectuate în spital în regim 
ambulatoriu în perioada ianuarie – mai 2014;  

- 144,41 mii lei, reprezentând sume pentru servicii medicale efectuate în cabinete clinice 
cu un program de lucru sub 35 de ore/săptămână; 

- 1016,86 mii lei  reprezentând 1% din fond pentru complexitate suplimentară a 
cazurilor în ceea ce priveşte comorbiditatea şi numărul de zile de îngrijiri acordate în cadrul 
secţiilor/compartimentelor de terapie intensivă 

1ituaţia privind serviciile medicale spitaliceşti contractate în limita creditelor de angajament 
aprobate pentru anul 2014, creditele de angajament realizate şi creditele de angajament rămase 
neutilizate: 

- Credite de angajament aprobate 2014:       118.641,63 mii lei 
- 1ervicii medicale contractate:                      118.641,63 mii lei 
- 1ervicii medicale realizate:                          118.637,32 mii lei  
- Credite de angajament neutilizate:                         4,31 mii lei. 
1ituaţia privind creditele bugetare aprobate pentru anul 2014, creditele bugetare realizate şi 

creditele bugetare neutilizate: 
   - Credite bugetare aprobate 2014:                 121.909,89 mii lei 
   - Penalităţi reţinute                                                202,84 mii lei 
   - 1ume recuperate accidente de muncă                 95,59 mii lei 
   - Plăţi efectuate:                                             122.181,88 mii lei, din care: 112.334,25 mii lei 

serv. medicale 2014 şi  9.847,63 mii lei serv. medicale 2013
  

  - Credite bugetare neutilizate:                       24,44 mii lei sume recuperate accidente de             
                                                                    muncă în data de 30.12.2014. 
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 Îngrijiri medicale la domiciliu 
În ceea ce priveşte acordarea de servicii de  îngrijiri medicale la domicilu, C.A.1. Olt a 

încheiat contracte cu 8 furnizori prin ale căror servicii, asiguraţii beneficiază de creşterea accesului la 
acest tip de servicii medicale foarte solicitate. De asemenea,  creşterea numărului de servicii de 
îngrijiri medicale la domiciliu este o soluţie eficientă de reducere a cererilor de servicii medicale 
spitaliceşti prin reducerea zilelor de spitalizare. 

Având în vedere faptul că serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu constituie o alternativã 
mai puţin costisitoare pentru sistemul de sănătate şi, în acelaşi timp, una care creşte calitatea vieţii 
pacienţilor, s-a urmărit ca asiguraţii cu afecţiuni acute şi/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de 
dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în vederea asigurării îngrijirilor 
ambulatorii recomandate de medici, să beneficieze în continuare de anumite tratamente de durată la 
domiciliu. Prin decontarea de către Casa de Asigurări de 1ănătate Olt a serviciilor de îngrijiri 
medicale la domiciliu furnizate de cei 8 furnizori de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, se 
elimină astfel costurile de cazare. 

Având în vedere necesitatea acestui tip de asistenţă medicală şi în acelaşi timp lipsa la nivelul 
judeţului Olt, s-a urmărit conştientizarea medicilor din spitale şi din ambulatoriile de specialitate, 
cărora le revine responsabilitatea optimizării funcţionării sistemului de sănătate, asupra eficienţei 
îngrijirilor medicale la domiciliu recomandate la externarea pacienţilor (recuperarea în climatul 
familial este mai eficientă şi mai puţin costisitoare decât în mediul spitalicesc, contribuind astfel la 
scăderea duratei medii de spitalizare). 

1ituaţia privind cererile şi deciziile eliberate pentru îngrijiri medicale la domiciliu la data de 
31.12.2014 se prezintă astfel: 

- Număr cereri de solicitare îngrijiri medicale la domiciliu:           634 
- Decizii eliberate în limita sumelor alocate :                                  355 
- Valoarea deciziilor eliberate:                                                    197.805 lei 
- Număr cereri listă de aşteptare:                                                      461 
- Valoare listă de aşteptare:                                                        365.465 lei 
1ituaţia privind serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu contractate în limita creditelor de 

angajament aprobate pentru anul 2014, creditele de angajament realizate şi creditele de angajament 
rămase neutilizate: 

- Credite de angajament aprobate 2014:       202,01 mii lei 
- 1ervicii medicale contractate:                      202,01 mii lei 
- 1ervicii medicale realizate:                          197,81 mii lei  
- Credite de angajament neutilizate:                   4,2 mii lei. 
1ituaţia privind creditele bugetare aprobate pentru anul 2014, creditele bugetare realizate şi 

creditele bugetare neutilizate: 
   - Credite bugetare aprobate 2014:                 183,20 mii lei 
   - Plăţi efectuate:                                             183,20 mii lei serv. medicale 2014 
   - Credite bugetare neutilizate:                             0,00 
 
Farmacii şi programe naţionale 
În anul 2014, CA1 Olt a avut încheiate contracte pentru eliberarea medicamentelor cu şi fără 

contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi pentru eliberarea medicamentelor şi materialelor 
sanitare specifice programelor naţionale de sănătate cu 95 de furnizori de medicamente iar la data de 
31.12.2014 au rămas în contract 89 de furnizori, ca urmare a încetării contractelor încheiate cu 6 
furnizori de medicamente, la cererea acestora, cu acordul părţilor. 

În structura celor 89 de furnizori aflaţi în contract la data de 31.12.2014, eliberarea 
medicamentelor s-a realizat printr-un număr de 184 puncte farmaceutice, din care: 144 farmacii (67 de 
farmacii în mediu urban şi77 de farmacii în mediu rural ) şi  40 oficine locale de distribuţie în mediu 
rural. 



Pagina 43 din 183 

Pentru finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naţionale de sănătate 
curative care se derulează prin unităţile sanitare cu paturi, CA1 Olt a avut încheiate 2 contracte în anul 
2014, după cum urmează:  

1) 1pitalul Judeţean de Urgenţă 1latina – contract nr. PN1/6/30.04.2013 pentru finanţarea 
următoarelor programe: 

- Programul naţional de oncologie 
- Programul naţional de diabet zaharat - medicamente 
- Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei, respectiv:  
            - Hemofilie tratament ,,on demand” 
            - Hemofilie profilaxie 
            - Talasemie            
- Programul naţional de tratament pentru boli rare, respectiv:  
            -       Boala Hunter 
- Programul naţional de ortopedie - endoprotezaţi adulţi – materiale sanitare    
2) 1pitalul Municipal Caracal – contract nr. PN1/4/30.04.2013 pentru finanţarea următoarelor 

programe: 
- Programul naţional de oncologie 
- Programul naţional de tratament pentru boli rare, respectiv:  
             - Tirozinemie 
- Programul naţional de ortopedie - endoprotezaţi adulţi – materiale sanitare. 
1ituaţia privind medicamentele cu şi fără contribuţie personală contractate în limita creditelor 

de angajament aprobate pentru anul 2014, creditele de angajament realizate – consum raportat de 
farmacii la CA1 Olt şi creditele de angajament rămase neutilizate, precum şi cele aferente 
programelor nationale de sanatate derulate prin farmaciile cu circuit deschis şi prin spitale, se prezintă 
după cum urmează: 

 
Sndicatori Credite de 

angajament 
acrobate an 2014 

 

Credite de 

angajament 
contractate an 

2014 

Credite de 

angajament 
realizate an 2014 

Credite de 

angajament 
neutilizate la 

31.12.2014 

TOTAL Medicamente cu şi fără 

contribuţie cersonală (1+2+3), din 

care: 

80.897.220,00 80.897.220,00 80.422.893,96 474.326,04 

1. Medicamente – activitate curentă 78.496.000,00 78.496.000,00 78.029.394,36 466.605,64 
2. Medicamente 40% MS 2.302.780,00 2.302.780,00 2.295.059,60 7.720,40 
3. Medicamente – cersonal 

contractual 

98.440,00 98.440,00 98.440 0,00 

TOTAL MEDSCAMENTE PNS 

(4+5+6+7+8), din care: 

24.043.630,00 24.043.630,00 23.519.453,00 524.177,00 

4. Oncologie, din care: 10.395.000,00 10.395.000,00 10.130.011,73 264.988,27 

4.1- farmacii cu circuit deschis 7.454.189,00 7.454.189,00 7.406.045,20 48.143,80 
4.2 - spitale 2.940.811,00 2.940.811,00 2.723.966,53 216.844,47 
5. Diabet zaharat, din care: 10.626.550,00 10.626.550,00 10.566.296,43 60.253,57 

5.1 - farmacii cu circuit deschis 10.614.159,00 10.614.159,00 10.553.907,70 60.251,30 
5.2 - spitale 12.391,00 12.391,00 12.388,73 2,27 
6. Stare Posttransclant 1.126.880,00 1.126.880,00 1.043.889,05 82.990,95 

7. Program Boli rare, din care:  1.449.200,00 1.449.200,00 1.360.770,07 88.429,93 

7.1 - farmacii cu circuit deschis, din 
care: 

363.200,00 363.200,00 333.350,29 29.849,71 

- Mucoviscidoza adulti 51.000,00 51.000,00 50.207,23 792,77 
- Mucoviscidoza copii 295.000,00 295.000,00 266.481,81 28.518,19 
- Scleroza laterala amiotrofica 17.200,00 17.200,00 16.661,25 538,75 
7.2 - spitale, din care: 1.086.000,00 1.086.000,00 1.027.419,78 58.580,22 

- Tirozinemie   127.000,00 127.000,00 103.292,88 23.707,12 
- Boala Hunter  959.000,00 959.000,00 924.126,90 34.873,10 
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8. Program hemofilie si talasemie 

(scitale), din care: 

446.000,00 446.000,00 418.485,72 27.514,28 

- Hemofilie tratament „on demand” 62.000,00 62.000,00 61.811,72 188,28 
- Hemofilie profilaxie 243.000,00 243.000,00 241.562,96 1.437,04 
- Talasemie 141.000,00 141.000,00 115.111,04 25.888,96 
TOTAL MATERSALE SANSTARE PNS 

(9+10), din care: 

1.597.290,00 1.597.290,00 1.571.968,70 25.321,30 

9. Ortocedie (scitale) 262.290,00 262.290,00 262.243,10 46,90 

10. Diabet zaharat (farmacii circuit 

deschis), din care: 

1.335.000,00 1.335.000,00 1.309.725,60 25.274,40 

- Teste Diabet copii  50.000,00 50.000,00 49.320,00 680,00 
- Teste Diabet adulti 1.285.000,00 1.285.000,00 1.260.405,60 24.594,40 
 

1ituaţia privind creditele bugetare aprobate pentru anul 2014, creditele bugetare realizate şi 
creditele bugetare neutilizate la data de 31.12.2014 se prezintă astfel:   
Sndicatori Credite bugetare 

acrobate an 2014 

 

Plati efectuate 

an 2014 

 

Plati efectuate an 

2014 centru an 2013 

Credite bugetare 

neutilizate la 

31.12.2014 

TOTAL Medicamente cu şi fără 

contribuţie cersonală (1+2+3), din 

care: 

87.249.970 87.249.191.92 32.219.186.98 778.08 

1. Medicamente – activitate curentă 84.120.110 84.120.110 31.065.942.24 0 
2. Medicamente 40% MS 3.031.420 3.030.641.92 1.145.444.54 778.08 
3. Medicamente – cersonal 

contractual 

98.440 98.440 7.800.20 0 

TOTAL MEDSCAMENTE PNS 

(4+5+6+7+8), din care: 

25.729.311 25.729.210.83 6.652.254.03 100.17 

4. Oncologie, din care: 11.491.800 11.491.776.11 3.357.280.36 23.89 

4.1- farmacii cu circuit deschis 8.198.056.22 8.198.032.33 2.109.974.18 23.89 
4.2 - spitale 3.293.743.78 3.293.743.78 1.247.306.18 0 
5. Diabet zaharat, din care: 11.367.220 11.367200.52 2.454.322.90 19.48 

5.1 - farmacii cu circuit deschis 11.356.444.97 11.356.425.49 2.451.817.60 19.48 
5.2 - spitale 10.775.03 10.775.03 2.505.30 

 
0 

6. Stare Posttransclant 1.172.580 1.172.562.91 274.586.45 17.09 

7. Program Boli rare, din care:  1.450.301 1.450.274.93 472.268.34 

 

 

7.1 - farmacii cu circuit deschis, din 
care: 

392.427.63 392.401.56 108.006.98 26.07 

- Mucoviscidoza adulti 74.658.65 74.658.65 24.451.42 0 
- Mucoviscidoza copii 297.882.70 297.882.70 73.690.80 0 
- Scleroza laterala amiotrofica 19.886.28 19.860.21 5.864.76 26.07 
7.2 - spitale, din care: 1.057.873.37 1.057.873.37 364.261.36  

- Tirozinemie   133.746.38 133.746.38 38.098.88 0 
- Boala Hunter  924.126.99 924.126.99 326.162.48 0 
8. Program hemofilie si talasemie 

(scitale), din care: 

247.410 247.396.36 93.795.98 13.64 

 

- Hemofilie tratament „on demand” 56.950.32 56.950.32 48.657.60 0 
- Hemofilie profilaxie 55.478.16 55.478.16 0 0 
- Talasemie 134.981.52 134.967.88 45.138.38 13.64 
TOTAL MATERSALE SANSTARE PNS 

(9+10), din care: 

    

9. Ortocedie (scitale) 287.970 287.964.92 35.351.02 5.08 

10. Diabet zaharat (farmacii circuit 

deschis), din care: 

1.424.450 1.424.433.59 324.467.99 16.41 

 

- Teste Diabet copii  52.200 52.200 11.040 0 
- Teste Diabet adulti 1.372.250 1.372.233.59 313.427.99 16.41 
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 Dispozitive medicale 
Furnizarea  dispozitivelor medicale se asigură prin activitatea desfăşurată de 69 de furnizori care 

au încheiat contracte pentru anul 2014. 
 

        Situaţia privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice 
sau funcţionale în ambulatoriu: 

Nr. 
crt. Dispozitive medicale Număr cereri 

Numar decizii 
eliberate 

Nr. persoane 
lista de aşteptare 

la 31.12.2014 

1 Dipozitive de protezare în domeniul OLR 638 653 60 

2 Dispozitive pentru protezare stomii 2.232 2.232 0 

3 Dispozitive pentru incontinenţă urinară 1.014 1.014 0 

4 Proteze pentru membrul inferior 93 102 10 

5 Proteze pentru membrul superior 5 5 1 

6 Dispozitive de mers 729 754 78 

7 Incălţăminte ortopedică 302 302 38 

8 Dispozitive pentru deficienţe vizuale 27 27 13 

9 Echipamente pentru oxigenoterapie 1.916 1.916 0 

10 Orteze pentru coloana vertebrala 372 372 64 

11 Orteze pentru membru inferior 816 822 168 

12 Orteze pentru membru superior 23 23 7 

 TOTAL 8.167 8.222 439 

 

1ituaţia privind dispozitivele medicale contractate în limita creditelor de angajament aprobate 
pentru anul 2014, creditele de angajament realizate şi creditele de angajament rămase neutilizate: 

- Credite de angajament aprobate 2014:       4.691,00 mii lei 
- Dispozitive medicale contractate:                4.691,00 mii lei 
- Decizii eliberate:                                          4.689,62 mii lei  
- Credite de angajament neutilizate:                     1,38 mii lei. 
1ituaţia privind creditele bugetare aprobate pentru anul 2014, creditele bugetare realizate şi 

creditele bugetare neutilizate: 
   - Credite bugetare aprobate 2014:                 4.324,03 mii lei 
   - Plăţi efectuate:                                          4.324,03 mii lei, din care: 4.086,75 mii lei decizii 

2014 şi 237,55 mii lei decizii 2013 
 

 Formulare europene, acorduri internaţionale, carduri europene 
Cardul European 
1copul cardului european de sănătate este de a facilita accesul la îngrijiri medicale în timpul 

şederii temporare a posesorului acestuia în alt stat membru şi accelerarea rambursării costurilor 
implicate.  

În anul 2014 au fost distribuite  un număr de 2.061 de carduri europene de asigurări sociale de 
sănătate.    

Formulare Europene 
În anul 2014 au fost eliberate şi primite 894 formulare europene, din care: 113 au fost 

formulare emise de CA1 Olt  şi 781 formulare primite.  
Ponderea cea mai mare au avut-o formulare E125 “Extras individual privind cheltuielile 

efective”fiind rezolvate cu prioritate şi  pentru care s-au intocmit 532 de solicitări de acordare de 
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prevedere bugetară conform Ordinului nr.729 din 17 iulie 2009 – pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală 
acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este 
parte cu modificările şi completările ulterioare. 

Execuţia bugetară în anul 2014 aferentă prestatiilor medicale acordate într-un stat membru 
UE/1EE este de 3.174,39 mii lei, reprezentând 335 de solicitări de acordare de prevedere bugetară  
aprobate de CNA1  pentru efectuarea plăţii externe.  
 Cardul naţional de sănătate 

Cardul naţional de sănătate va deveni unicul instrument de validare a serviciilor medicale 
acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 mai 2015. 

În perioada 1 februarie – 30 aprilie 2015 utilizarea cardului naţional de sănătate  merge în 
paralel cu actualul sistem de validare a serviciilor medicale. În acest fel, se va asigura accesul la 
servicii medicale şi  asiguraţilor care încă nu au intrat în posesia cardului.  

Cardurile naţionale de sănătate nedistribuite şi predate de către operatorul de servicii poştale la 
casa de asigurări de sănătate sunt distribuite asiguraţilor de către casa de asigurări de sănătate, fie prin 
prezentarea acestora la sediul casei de asigurări de sănătate, fie prin intermediul medicilor de familie.  

În anul 2014, la nivelul judeţului Olt au fost distribuite de către factorii poştali 233.355 de 
carduri şi returnate la CA1 Olt 9004 carduri. Pentru a veni în sprijinul asiguraţilor, Casa de Asigurări 
de 1ănătate Olt în consens cu medicii de familie au convenit ca distribuirea cardurilor returnate la 
CA1 Olt să se facă prin cabinetele medicilor de familie, astfel au fost predate medicilor de familie 
4.880 de carduri, diferenţa de 4124 rămânând să fie distribuite prin ghişeele CA1 Olt. 

De asemenea, pentru acei asiguraţi care nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie, 
cardurile de sănătate se eliberează la sediul casei de asigurări de sănătate. 

Procesul de tipărire şi de distribuire a cardului de sănătate continuă pentru asiguratii care vor 
împlini în viitor vârsta de 18 ani si/sau dobandesc calitatea de asigurat. Până la primirea cardului de 
sănătate, aceste persoane vor beneficia de servicii medicale în baza unei adeverinţe care înlocuieşte 
cardul, valabilă nu mai mult de 30 de zile de la emiterea acestuia. 
            

           II. Jerviciul Medical  
În baza contractelor încheiate pentru furnizarea medicamentelor cu şi fără contribuţie 

personală, în anul 2014 au fost prescrise un numar de 1.024.508 retete cu si fara contributie personala 
de care au beneficiat 179.909 asiguraţi. Din totalul de retete prescrise in tratamentul ambulatoriu în 
anul 2014, 69.804 retete au fost prescrise pentru pensionarii cu venituri mici (0-700lei/luna). 

In anul 2014 pentru tratamentul ambulatoriu s-au consumat 100.971.371,80 lei.  
În funcţie de categoria de asiguraţi în care se încadrează beneficiarii de medicamente, 

principala pondere în consumul total de medicamente, o deţin următoarele categorii de 
asiguraţi:pensionari, inclusiv pensionari cu venituri mici (0-700 lei/lună): 44,71% din total consum; 
persoane cu handicap: 12,26%; copii până la 18 ani: 8,86%; salariaţi: 7,70%. 

Au fost eliberate pentru medicamente cuprinse în sectiunea C1, un nr. de 113.534 retete de 
care au beneficiat 18.388 asigurati, valoarea consumului de medicamente fiind de 30.779.258,78 lei, 
din care 1.949 retete pentru pacienţii cu aprobare. Consumul pentru bolile cu aprobare a fost de 
13.741.956,31 lei. 
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Capitolul 3 – Muncă 

Activitatea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin structurile teritoriale, 
respectiv Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, se desfaşoară în cadrul obiectivelor de 
guvernare stabilite în Programul de Guvernare pentru perioada 2014-2016, care prevăd asigurarea 
unui cadru legislativ flexibil pentru creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, promovarea 
principiului flexicurităţii, dar şi creşterea calificării şi prin aceasta, a productivităţtii muncii, în paralel 
cu degajarea presiunii asupra angajatorului prin reducerea barierelor administrative şi diminuarea 
contribuţiilor sociale. 
 Direcţii de acţiune 

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

2. 1timularea investiţiilor care au ca destinaţie imbunătăţirea condiţiilor de muncă ale 
salariaţilor, cu accent pentru locurile de muncă verzi; 

3. Creşterea calificării şi implicit, a productivităţii muncii prin promovarea programelor 
de formare profesională a salariaţilor, adaptate la oportunităţile de dezvoltare economică; 

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

5. Limitarea fenomenului de „migraţie a creierelor”; 
6. Promovarea unei legislaţii în favoarea tinerilor prin care să fie asigurate tranzitul 

coerent de la sistemul educaţional catre piaţa forţei de muncă precum şi echilibrul între viata 
profesională şi cea personală prin creşterea accesului la servicii sociale pentru ingrijirea copiilor şi a 
persoanelor în situaţie de dependenţă; 

7. 1timularea şi extinderea măsurilor de incurajare a angajării tinerilor pe piaţa muncii, în 
special a celor proveniţi din centrele de plasament şi a persoanelor cu handicap; 

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

● EVOLUŢIA ŞOMAJULUI 
În anul 2014, piaţa muncii la nivelul judeţului Olt a fost stabilă, cu scăderea ratei şomajului în 

perioada de vară ( minim 7,31% la luna iunie 2014) şi creşterea acesteia în perioada de iarnă (maxim 
8,66% la ianuarie 2014), astfel încat amplitudinea maximă a fost de 1,35 puncte procentuale.  

Faţă de anii anteriori (2013 faţă de 2012 şi 2014 faţă de 2013) media anuala a ratei somajului a 
crescut constant cu aproximativ 0,5 puncte procentuale. 

1ituatia somajului în date medii anuale pentru anii 2012, 2013, 2014, la nivelul judeţului Olt, 
se prezintă astfel: 

MEDSA ANUALA 2012 2013 2014 

Total someri inregistrati, din care: 12105 13396 14157 
- Someri indemnizati 3656 4219 3499 
- Someri neindemnizati 8449 9177 10658 

Rata somajului(%) 6,91 7,38 7,93 

 

1tructurile somajului au fost relativ stabile şi se prezintă astfel: 

Total someri inregistrati, 

din care: 

31.12.2012 
Pondere 

(%) 
31.12.2013 Pondere (%) 31.12.2014 

Pondere 

(%) 

13979 14538 14435 

Categorii de 

beneficiari 

Sndemnizati 4794 34,29 5186 35,67 3900 27,02 

Neindemnizati 9185 64,71 9352 64,33 10535 72,98 
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Mediul de 

rezidenta 

Urban 4185 29,94 3994 27,47 3607 24,99 
Rural 9794 70,06 10544 72,53 10828 75,01 

Gen 
Barbati 8452 60,46 9024 62,07 8921 61,80 
Femei 5527 39,54 5514 37,93 5514 38,20 

 

Creşterea cu 8,65 puncte procentuale a ponderii şomerilor neindemnizaţi în totalul şomerilor 
înregistraţi la finele anului 2014 faţă de finele anului 2013 arată creşterea adresabilităţii beneficiarilor 
de venit minim garantat. 

 

1tructura somerilor inregistrati pe grupe de varsta, se prezinta astfel: 
 Total someri 

inregistrati, 

din care: 

Sub 25 ani 25-49 ani ceste 50 ani 

31.12.2012 13979 2861 7891 3227 
Pondere(%) 20,47 56,45 23,08 
31.12.2013 14538 2896 8044 3598 
Pondere(%) 19,92 55,33 24,75 
31.12.2014 14435 2079 8087 4269 
Pondere(%) 14,40 56,02 29,58 

 La grupa de varstă sub 25 de ani se observă că la 31.12.2014, faţă de 31.12.2013 există o 
scădere cu 5,52 puncte procentuale a tinerilor aflaţi în evidenţă agenţiei, în detrimental grupei de 
vârsta de peste 50 de ani la care exista o creştere cu 4,83 puncte procentuale. 

1tructura şomerilor înregistraţi, pe nivele de pregatire şi pe grupe de vârstă la 31.12.2014, se 
prezintă astfel: 

Nivele de instruire 31.12.2014 TOTAL sub 25 ani 25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani peste 55 ani

Total muncitori 12135 960 661 2563 3960 1584 2407

Pondere muncitori (%) 84,07

din care femei: 4341 295 200 1024 1486 581 755

Total pers. studii medii 1557 838 131 173 221 89 105

Pondere st. medii(%) 10,79

din care femei: 719 315 65 94 135 57 53

Total pers. studii sup. 743 281 132 147 99 30 54

Pondere st. superioare(%) 5,15

din care femei: 454 162 81 114 67 16 14

TOTAL GENERAL 14435 2079 924 2883 4280 1703 2566

Pondere pe gr.varste(%) 14,40 6,40 19,97 29,65 11,80 17,78

din care femei: 5514 772 346 1232 1688 654 822  
 

La data de 31.12.2014, la nivelul judeţului Olt, şomerii cu studii primare, gimnaziale, 
profesionale deţin cea mai mare pondere, de 84,07%, iar grupa de vârstă cea mai dezavantajată pe 
piaţa muncii este cea între 40-49 ani.  

Aceasta situaţie este similară şi în anii 2012, 2013. 
Obiectivul general al Programului de Ocupare pentru anul 2014 a fost încadrarea în muncă a 

unui numar de 9.700 persoane şi urmare a implementarii Programului de Ocupare, au fost încadrate în 
munca 8.603 persoane. 

 
1ituaţia privind realizările obţinute prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă la data de 31.12.2014 

Nr. crt.   Tic de masura   Plan 2014  
 realizat la 

31.12.2014  

     S   TOTAL persoane cuprinse la masuri active (asistate)       25,340         34,893  



Pagina 49 din 183 

 SS   TOTAL  cersoane incadrate, din care:           rd.(1.2 +2 + 3 + 4 +5 + 6 

+7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 + 14+15)         9,700           9,826  

 1.1   Nr persoane cuprinse in servicii de mediere a locurilor de munca 
vacante       19,005         16,960  

 1.2   Nr cersoane ocucate  ca urmare a acordarii serviciilor de mediere a 

locurilor de munca vacante, din care:                                                        

rd. 1.2 =  rd (1.2a+1.2b)          8,520           5,950  

 1.2a   in locuri de munca pe perioada nedeterminata         7,610           2,995  
 1.2b   in locuri de munca vacante pe perioada  determinata  

          910           2,955  
 2.1   Nr persoane cuprinse in servicii de informare si consiliere 

profesionala        11,400         17,902  

            2   Nr cersoane ocucate  ca urmare a acordarii serviciilor de  informare 

si consiliere crofesionala         1,170           3,876  
            3   Sncadrarea crin organizarea cursurilor de formare crofesionala            350              385  
            4   Ocucarea fortei de munca crin acordarea de alocatii centru somerii 

care se incadreaza inainte de excirarea somajului            120              211  
            5   Sncadrarea somerilor ceste 45 de ani sau someri care sunt unici 

sustinatori ai  familiilor monocarentale, din care:                                     

(rd.5=rd.5a+rd 5b)            140              269  

 5.a   someri peste 45 ani              95              265  
 5.b   someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale             45                 4  

            6   Sncadrarea somerilor care mai au 5 ani cana la censie crin 
subventionarea locului de munca              -                   2  

            7   Sncadrarea crin stimularea mobilitatii fortei de munca, total, din 

care: rd 7 = rd (7.a +7.b)             90                35  

 7.a   Incadrarea intr-o localitate la distanta de peste 50 Km. fata de domiciliu             60                 8  
 7.b   Incadrarea in alta localitate cu schimbarea domiciliului             30                27  

            8   Sncadrarea absolventilor din institutii de invatamant, crin 

subventionarea locului de munca,  din care:                                             

(rd 8 = rd 8a + rd 8b + rd 8c)             90              121  
 8.a  

absolventi ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii            10                 2  
 8.b  

absolventi de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal            40                77  
 8.c  absolventi de invatamant superior            40                42  

            9   Numar absolventi  din institutii de invatamant, crogramati a fi 

incadrati crin acordare de crime             30                91  
          10   Sncadrarea cersoanelor cu handicac, crin subventionarea locului de 

munca               5                 1  
          11   Sncadrarea crin acordarea de credite                                                         

(rd.10 =rd 10 b+rd 10 c), din care:              -                  -    

11a  Incadrare someri  
            -                  -    

 11b   Incadrarea prin acordarea de credite rambursabile,                                      
            -                  -    

 11c   Incadrarea prin acordarea de credite nerambursabile  
            -                  -    

 11.1   Nr persoane cuprinse in servicii de acordare de consultanta si 
asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru 
initierea unei afaceri            300                16  

          12   Nr cersoane incadrate crin acordarea de servicii de consultanta si 

asistenta  centru incecerea unei activitati indecendente sau centru 

initierea unei afaceri/ Nr cersoane care au incecut a afacere 

indecendenta sau ce cont crocriu               5                -    
          13   Sncadrarea crin ocucarea temcorara a fortei de munca in lucrari 

cublice de interes comunitar              -                  -    
 13a   Incadrarea, pe o perioada de minimum 6 luni, prin ocuparea temporara a 

fortei de munca in lucrari publice de interes comunitar              -                  -    
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•  REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI JUDEŢEAN PENTRU 
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI ALE PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN 
ANUL 2014 

 
Programul de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2014 a avut obiective clare, pe 

tipuri de măsuri active de protecţie socială, orientate către persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă, cu precadere: tineri cu vârste între 15 si 25 de ani; lucratori cu varsta între 50 si 64 de ani; 
femei; lucratori necalificati; persoane cu handicap; persoane cu responsabilitati familiale complexe; 
minoritati etnice, inclusiv minoritatea romă. 

Programul de ocupare, pe tipuri de masuri, se prezinta astfel:  
• Servicii de mediere  

-  acordate pentru: 16.960 persoane; 
- încadrate: 5.950 persoane; 

• Servicii de informare şi consiliere profesională 
- consiliate: 17.902 persoane; 
- încadrate: 3.876 persoane; 

• Alocatii pentru someri care se incadreaza inainte de expirarea somajului 
- incadrate : 211 persoane ; 

• Încadrarea somerilor peste 45 de ani sau şomeri care sunt parinti unici susţinători ai 
familiilor monoparentale 

- încadrate: 269  persoane; 
• Stimularea mobilitatii fortei de munca 

- încadrate 35 persoane, din care 8 intr-o localitate la distanta de peste 50 Km. fata de 
domiciliu si 27 persoane cu schimbarea domiciliului. 

• Încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ 
- încadrati : 121 absolvenţi cu subvenţionarea locului de muncă ; 

• Prime acordate absolventilor pentru stimularea incadrarii 
- penteru 91 absolvenţi; 

• Stimularea încadrării persoanelor cu handicap 
- încadrate: 3 persoane; 

• Consiliere şi consultanţă pentru începerea unei afaceri 
- acordata pentru 16  someri; 

• Conform prevederilor Legii nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale 

- încadrate: 15 persoane.  
Planul de Formare Profesională  

                                                                                nr. cursuri         nr. pers.    din care şomeri 

- cursuri în derulare la 01.01.2014:     13        349                 349  
 - cursuri organizate 01.01.-31.12.2014:               42                   1035               1032 
 - cursuri încheiate 01.01.-31.12.2014:                  32                    774                 774       

 - şomeri încadraţi 01.01.-31.12.2014:                                                                 385 
 
În cursul anului 2014 au fost organizate 42 cursuri în ocupaţiile: inspector securitate şi sănătate 

în muncă, expert accesare fonduri europene, confecţioner asamblor articole textile, îngrijitor copii, 
cofetar-patiser, lucrător hotelier, lucrător structuri construcţii, comunicare limba engleza, lucrător în 
comerţ, barman, ospătar, coafor, frizer, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, inspector 
resurse umane, operator introducere, validare şi prelucrare date, manichiurist-pedichiurist, maseur, 
îngrijitor bătrâni la domiciliu, bucătar. 

O contribuţie importantă în creşterea gradului de ocupare a fost şi organizarea, la nivel judeţean, 
a Bursei locurilor de muncă. Agenţia a organizat 2 burse în anul 2014, la care au participat 74 agenţi 
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economici cu 702 locuri de muncă, 2.253 persoane interesate de un loc de muncă şi au fost încadrate 
226 persoane. 

 
•  MUNCA ÎN STRĂINĂTATE - EURES 
1ituaţia adresabilităţii persoanelor interesate de serviciile retelei EURES - Servicii Europene 

de Ocupare, în anul 2014 a fost următoarea : 
�  au fost înregistrate 772 persoane interesate de aceste servicii, dintre care 348 femei; 
�  au fost eliberate 161 formulare certificare de informaţii pentru ţări din spaţiul 

european,  
� conform OUG NR. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea  străinilor pe 

teritoriul Romaniei, în perioada 01.01.-31.12.2014 s-au eliberat adeverinţe pentru 4 
societăţi comerciale, în vederea obţinerii permisului de muncă pentru 4 cetăţeni din 
ţările UE. 

� un număr de 235 persoane au obţinut contracte de muncă în ţările Uniunii Europene, 
astfel : 1pania – 200 persoane; Germania – 13 persoane; Danemarca – 14 persoane; 
Ungaria – 1 persoana; Lituania – 1 persoana ; Finlanda – 6 persoane. 

 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 
In anul 2014 s-a asigurat susţinerea financiară a măsurilor de stimulare a ocupării şi plăţii 

drepturilor băneşti ale şomerilor, precum şi a măsurilor de protecţie socială specială, în cazul 
persoanelor disponibilizate în urma concedierilor colective, inclusiv prin gestionarea fondului de 
garantare a creanţelor salariale. 

1-au asigurat resursele materiale şi financiare necesare bunei funcţionări a activităţii la toate 
nivelurile organizatorice  judeţean şi local, precum şi a centrelui de calificare recalificare şomeri 
profesională a adulţilor (conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat). 

Veniturile  încasate la bugetul asigurărilor pentru şomaj au fost în sumă totală de 9.182 mii lei, 
iar cheltuielile efectuate în anul 2014 au fost de 32.785 mii lei, înregistrându-se un deficit în suma de 
23.603 mii lei. 

 
•  ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE pe axe prioritare şi domenii majore de 

intervenţie, este o activitate distinctă în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Olt, având în vedere eligibilitatea agenţiei, atât ca beneficiar cât şi ca partener: 
 Ca BENEFICIAR Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, implementează:  

 
In cadrul POSDRU, Axa Prioritara 4 ”Modernizarea serviciului public de ocupare”, DMI 4.1 

”Întărirea capacităţii 1PO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”: 
 
„SERVICII DE OCUPARE PERFORMANŢE – ELABORAREA, IMPLEMENTAREA ţI 

EVALUAREA STRATEGIEI DE ALINIERE A CALITĂŢII SERVICIILOR DE OCUPARE – SEROP” 
• Proiect strategic 
• Durata: 36 luni 
• Valoarea: 20.947,932 mii lei 
• 60 persoane din 12 agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca din Regiunile 1ud 

Vest Oltenia si 1ud Muntenia 
• Elaborarea şi implementarea strategiei de creştere a calităţii serviciilor pe piaţa muncii, 

destinate să sprijine şi să susţină procesul de modernizare a serviciului public de ocupare 
la standarde europene, pentu urmatoarele servicii: informare şi consiliere profesională; 
medierea muncii; formare profesionala; consultanta pentru inceperea unei afaceri, 
prin adecvarea şi inovarea procedurilor şi instrumentelor de lucru pentru eficientizarea, 
diversificarea şi creşterea eficacităţii acestora la nivelul a două regiuni de dezvoltare – 
1ud-Vest Oltenia şi 1ud Muntenia.     
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Ca PARTENER Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, implementează: 
 
Axa prioritara 5 „Activ pe piata muncii: formarea si dezvoltarea de competente pentru 

cresterea ocuparii in electronica si mecatronica”. 
• Proiect strategic 
• Durata: 18 luni 
• Valoarea:  158.111,20 lei 
• orientarea in cariera si mediere pe piata muncii pentru 1400 de persoane someri; 
• (re) integrarii pe piata muncii a unui numar de 1140 de someri si persoane inactive prin 

furnizarea unui pachet de cursuri de formare profesionala in domenii legate de 
Electronica si Mecatronica. 

 
Axa prioritara 6, ”Parteneriate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale’’  
 

• Proiect GRANT 
• Durata: 12 luni 
• Valoarea: 492.870 lei 
• Infiintare 1 1E1; 
• 6 persoane încadrate; 
• 14 persoane calificate în ocupaţia coafor; 
• 14 persoane calificate în ocupaţia frizer. 

 
Axa prioritara 6, ”Economia sociala - o alternativa viabila pentru incluziunea sociala a 

grupurilor vulnerabile’’ 
• Proiect GRANT 
• Durata: 12 luni 
• Valoarea: 493.030 lei 
• Înfiinţare 1 1E1; 
• 6 persoane incadrate; 
• 28 persoane calificate in ocupatia operator confectioner industrial. 

 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ OLT 

În conformitate cu prevederile Legii nr.108/1999 republicată, Inspecţia Muncii prin 
inspectoratele teritoriale de muncă exercită controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile 
de muncă, la securitatea şi sănătatea în muncă. 

Având în vedere obiectivele specifice  stabilite prin lege, cât şi prin programul propriu de acţiuni 
aprobat de Inspecţia Muncii,  Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a intensificat acţiunile de control 
în vederea diminuării muncii fără forme legale.  

Activitatea de identificare şi combatere a cazurilor de muncă fără forme legale s-a realizat prin 
controale inopinate la toate tipurile de angajatori, atât ziua cât şi noaptea, precum şi în zilele normale 
de repaus săptămânal. 

In urma acestor acţiuni de control, în anul 2014, au fost identificate peste 306 persoane ce 
desfăşurau activitate fără a avea forme legale de angajare, amenzile pentru aceasta deficienţă, in 
cuantum de 1.840.000 lei. Pentru toate aceste situaţii s-au trasat măsuri angajatorilor privind 
încheierea contractelor individuale de muncă, acest aspect având ca efect asigurarea persoanelor la 
sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi creşterea veniturilor la bugetul statului. 

 Celelalte măsuri dispuse de inspectorii de muncă privind acordarea drepturilor salariale, 
respectarea repausului zilnic şi săptămânal, acordarea concediilor de odihnă, au avut ca efect crearea 
unui mediu de muncă stabil, bazat pe respectarea legislaţiei muncii. 
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Pe parcursul anului 2014 indicatorii compartimentului relaţii de muncă se transpun, după cum 
urmează: 

Nr.crt. Denumire indicatori 2014 
1 Număr controale 2.387 
2 Număr angajatori sancţionaţi 395 
3 Număr sancţiuni – total, din care: 448 
4                 - număr amenzi 186 
5                 - număr avertismente 262 
6 Valoare amenzi – total - lei 2.081.600 
7 Număr angajatori care folosesc munca fără forme legale 121 
8 Număr persoane fără forme legale 306 
9 Valoare amenzi pentru munca fără forme legale 1.840.000 

 
Rolul securităţii şi sănătăţii în muncă este primordial pentru consolidarea competitivităţii şi a 

productivităţii întreprinderilor, prin efectele pozitive pe care le produce: reducerea costurilor cu 
accidentele, reducerea incidentelor in muncă şi a  bolilor profesionale şi creşterea motivării în muncă.  

Accidentele de muncă şi bolile profesionale reprezintă o povară enormă pentru sistemele de 
protecţie socială publice şi private şi necesită un răspuns integrat, coordonat şi strategic, precum şi o 
colaborare a principalelor părţi interesate în elaborarea politicilor. 

La nivelul judeţului Olt, în anul 2014, s-au făcut eforturi pentru asigurarea cadrului legislativ şi a 
structurilor parteneriale în vederea asigurării premiselor desfăşurării unui dialog social real între ITM 
Olt şi unităţile din  teritoriu. 

 I.T.M. Olt  a jucat un rol activ prin desfăşurarea unui număr mare de întruniri cu reprezentanţii 
angajatorilor cu scopul perfecţionării structurilor sale şi a asigurării unei consultanţe şi consiliere 
profesionale tuturor participanţilor în procesul muncii.  

Aceste acţiuni au avut drept scop evitarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, 
care aduc costuri pentru firme, despăgubiri, anchete, controale, amenzi etc.  

Urmările evenimentelor şi accidentelor sunt suportate  greu de victime, acestea având un impact 
psihologic serios asupra moralului lucrătorilor. Deasemenea  vătămările suportate de lucrători pot fi 
grave, cu perioade lungi  de  recuperare sau fără recuperare.  

De aceea scopul principal al securităţii şi sănătăţii în muncă îl constituie activitatea de prevenire 
a producerii accidentelor de muncă sau îmbolnăvirilor profesionale. 

Pe parcursul anului 2014 indicatorii compartimentului se transpun, după cum urmează: 
 
 

Nr.crt. Denumire indicatori 2014 
1 Număr controale 1.481 
2 Număr angajatori sancţionaţi 1.145 
3 Număr sancţiuni – total, din care: 1.624 
4                 - număr amenzi     47 
5                 - număr avertismente 1.577 
6 Valoare amenzi – total - lei              220.000 
7 Număr accidente de muncă      55 
8 Număr persoane decedate ca urmare a accidentelor de 

muncă  
      2 

 
În urma controalelor şi măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, angajatorii au 

conştientizat că respectand prevederile legale referitoare la relaţiile de muncă, la securitatea şi 
sănătatea în muncă se crează un mediu de muncă sigur şi sănătos şi numai în acest fel işi pot atinge 
obiectivele atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.  
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Capitolul 4 – Asigurări Jociale 

 
Prin atribuţiile pe care le are, Casa Judeţeană de Pensii Olt asigură aplicarea unitară a 

legislaţiei în domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi din domeniul 
asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

În ceea ce priveşte protecţia socială a persoanelor vârstnice , în anul 2014 Casa Judeţeană de 
Pensii Olt a desfăşurat în principal  următoarele acţiuni : 

� stabilirea şi plata drepturilor de pensie şi altor drepturi de asigurări sociale ; 
� acordarea de ajutoare de deces pensionarilor şi membrilor lor de familie fără un drept propriu 

de asigurări sociale; 
� acordarea de bilete de tratament ; 
� acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi 

energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, 
precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat ; 

� acordarea de taloane de călătorie ; 
�  acordarea de compensaţii, de despagubiri în caz de deces datorate accidentelor de munca şi 

bolilor profesionale, plata concediilor medicale în caz de accident, decontul serviciilor 
medicale pentru perioadele de spitalizare şi ambulatoriu, consilierea angajatorilor şi întocmirea 
tablourilor de prevenire; 

� realizarea activitatii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; 
� implementarea, în domeniul propriu de competenţă, a regulamentelor europene de coordonare 

a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004, 987/2009, 1408/1971, 574/1972. 
 

Stabilirea şi plata drepturilor de pensie şi altor drepturi de asigurări sociale  
În perioada 01.01.2014-31.12.20143 s-au înregistrat un număr de 5.008 cereri pentru înscriere la 

pensie şi  un număr de 2.512 cereri pentru modificări de drepturi  de pensie, situaţia pe categorii de 
pensii se prezintă, astfel: 

Nr.crt Categorie de pensie Nr.total 

1 pensii pentru limită de varstă, anticipată şi anticipată partială 2.554 

2 Pensii de invaliditate 1.239 

3 Pensii de urmaş 898 

4 Legi speciale 317 

 Total 5.008 

 

 În anul 2014 s-au soluţionat 4.680 cereri de înscriere la pensie depuse in anul 2014 şi din luna 
decembrie 2013. De asemenea, s-au soluţionat 1.645 cereri pentru modificarea drepturilor de pensie  
şi un număr de 3.197 cereri de modificări drepturi de pensie din oficiu. 

În evidenţa Casei Judeţene de Pensii Olt,  la data de 31.12.2014 numărul pensionarilor aflaţi în 
plată este de 117.885, fiind în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013. 1ituaţia  prezentându-se 
astfel : 

Categorii de censionari La data de 31.12.2013 La data de 31.12.2014 % 2014 faţa de 2013 

Pensionari sector de stat 93.770 93.709 99,93% 
Pensionari sector agricol 26.236 24.176 92,15% 

Total 120.006 117.885 98,23% 
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O altă categorie de pensionari este reprezentată de beneficiarii de indemnizaţii şi legi speciale 
care sunt plătite din bugetul de stat, după cum urmează : 

 
Categorii de indemnizaţii La data de 31.12.2013 La data de 31.12.2014 % 2014 faţa de 2013 

Pensionari IOVR 154 115 74,68% 
Beneficiari Legea 341/2004 69 74 107,25% 

Beneficiari D.L 118/1990 298 268 89,93% 
Beneficiari Legea 189/2000 503 460 91,45% 
Beneficiari Legea 309/2002 3.205 2.935 91,58% 

Veterani de război si vaduve de razboi 2.771 2.293 82,75% 
Beneficiari Legea 578/2004 4.156 4.020 96,73%% 
Beneficiari Legea nr.8/2006 600 589 98,16%% 

Beneficiari Legea nr.303/2004 45 46 102,22% 
Beneficiari Legea nr.109/2005 2 2 100% 

Total 11.803 10.802 91,52% 

Urmare  măsurilor  de  protecţie  socială  constând  în: aplicarea indicelui de corecţie la 
punctajul mediu anual determinat conform  prevederilor O.U.G  nr.1/2013, persoanelor ale căror 
drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011 şi majorarea cu luna ianuarie 2014 a 
valorii punctului de pensie, la data de 31.12.2014, pensia medie din sectorul de stat este de 727 lei, 
fiind într-un procent de creştere de 104 % comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013 ( 699 lei), iar 
în sectorul agricol pensia medie este de 348 lei  fiind într-un procent de creştere de 104,19 % faţă de 
aceeaşi perioadă a anului 2013 (334 lei). 

De asemenea, pensia medie pentru limită de vârstă cu vechime completă din sectorul de stat 
este de 988 lei fiind într-un procent de creştere de 102,92 % faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut(960lei), iar în sectorul agricol este de  414 lei fiind într-un procent de creştere de 103,76 % faţă 
de aceeaşi perioadă a anului trecut(399lei).  

Acordarea de ajutoare de deces pensionarilor şi membrilor lor de familie fără un drept 
propriu de asigurări sociale  

În anul 2014 a fost verificată şi avizată la plată documentaţia pentru acordarea ajutorului de 
deces pentru un număr de 5.524 cazuri, din care 5.458 pensionari şi 66 membrii de familie ai acestora. 
Plata ajutorului de deces s-a efectuat în mare parte  prin casieria instituţiei.  

Acordarea biletelor de tratament balnear.  
Pentru anul 2014, au fost repartizate de către C.N.P.P. un număr de 4.191 bilete de tratament 

balnear pentru a fi distribuite pensionarilor şi asiguraţilor  şi au fost valorificate un numar de 4.184 
bilete, rezultand un procent de valorificare de 99,83%. 

Din biletele de tratament valorificate în anul 2014 au fost acordate cu titlu gratuit către 
pensionarii beneficiari de legi speciale un număr de 551 bilete de tratament , 3.542 bilete de tratament 
au fost acordate pensionarilor sistemului public iar 91 bilete au fost acordate salariaţilor . 

 Acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei 
electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de 
război, precum şi accidentaţilor de război in afara serviciului ordonat  

Veteranii de razboi, vaduvele de razboi, precum si accidentaţilor de război în afara 
serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de lupta ale războiului, 
au beneficiat în anul 2014 de un ajutor anual în cuantum de 300 lei de persoana, pentru acoperirea 
unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice. 

Plata ajutorului anual s-a efectuat în luna decembrie 2014 in sistem centralizat prin Direcţia 
Documente de Plată din cadrul CNPP. În evidenţa Casei Judeţene de Pensii Olt la acea dată se aflau 
un numar de 294 veterani de război şi 31 văduve de război care au beneficiat de ajutorul anual de 300 
lei /persoana. 1uma totala alocata pentru plata ajutorului anual este de 97.500 lei. 

 Acordarea de taloane de călătorie. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor 

pentru transportul intern, în luna decembrie 2014, ataşat la taloanele de plată a pensiei, pensionarii 
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sistemului public de pensii  au beneficiat de 6 calatorii simple cu reducere de 50 % din tariful stabilit 
pentru călătoriile la trenul de persoane clasa a II-a , la transportul intern în comun . 

De asemenea, persoanele beneficiare de indemnizaţii stabilite potrivit prevederilor Decretului 
Lege nr. 118/1990 şi Legii nr. 189/2000 au beneficiat de 6 călătorii dus-întors cu reducere de 100% pe 
calea ferata la clasa I. 

Acordarea de compensaţii, de despagubiri în caz de deces datorate accidentelor de muncă şi 
bolilor profesionale, plata concediilor medicale în caz de accident, decontul serviciilor medicale 
pentru perioadele de spitalizare şi ambulatoriu, consilierea angajatorilor şi întocmirea tablourilor de 
prevenire  

În  anul 2014 s-au inregistrat: 77 cereri de acordare compensaţii pentru atingerea integrităţii, 
din care pentru un număr de 66 persoane s-a achitat suma de 1.060.848 lei; 196 concedii medicale în 
caz de accident au fost avizate; 137 referate de avizare a deconturilor pentru servicii medicale din care 
s-au achitat 121 facturi în suma de 185.651 lei; 7 cereri despagubire ajutor de deces pentru care s-a 
achitat suma de 63.760 lei; 4 cereri de solicitare incapacitate temporara de muncă pentru care s-a platit 
suma de 1.106 lei; 28 angajatori care au solicitat diferenţe ITM carora li s-a achitat suma de 27.107 
lei; 

1-au intocmit 84 tablouri de prevenire în urma consilierii unui numar de 13 IMM-uri. 
Casa Judeţeană de Pensii Olt a organizat  4 sesiuni de informare la care au participat  3 

intreprinderi mari, 8 IMM-uri si 4 institutii publice. 
Realizarea şi monitorizarea activităţii de expertizăa medicală şi recuperare a capacităţii 

de muncă 
În cadrul 1erviciului de Expertiză Medicală şi Recuperare Capacităţii de muncă s-au expertizat 

un numar de 1.550 persoane (în 2013-1.503 persoane), din care:  
- 246 persoane au primit respingere (în 2013 -136 persoane), 
-1.304 persoane li s-a emis decizie de încadrare în grad de invaliditate (in 2013-1.367 

persoane), astfel: 
- gradul I   –180 persoane(in 2013 -177 persoane), 
- gradul II  –687 persoane(in 2013 -801 persoane),  
- gradul III –437 persoane(in 2013 -389 persoane). 

Toate cazurile avizate favorabil au avizul Institutului National de Expertiză şi Recuperare a 
Capacităţii de Muncă 

In cursul anului 2014 s-au efectuat:  
-  depensionari 51 cazuri,(în 2013 -29 persoane) 
-  schimbare grad în inferior (ameliorare) 167 cazuri. (în 2013- 146 persoane)             
Prevalenţa, grupată pe principalele afecţiuni:  
     - boli psihice                3.738  (în 2013 - 3.719) 
     - boli cardiovasculare   3.665  (în 2013- 4.326) 
     - boli aparat respirator 1.499  (în 2013- 1.622 
        Aplicarea prevederilor Regulamentului CEE nr. 1408/1971 şi Regulamentului de 

aplicare CEE nr. 574/1972 referitoare la aplicarea sistemelor de securitate socială angajaţilor 
lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora, care se deplasează în interiorul 
comunităţii 

În vederea aplicării prevederilor Regulamentului CEE nr. 1408/1971 şi Regulamentului de 
aplicare CEE nr. 574/1972 referitoare la aplicarea sistemelor de securitate socială angajaţilor 
lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora, care se deplasează în interiorul comunităţii, 
la Casa Judeţeană de Pensii Olt, în anul 2014 s-au înregistrat 70 dosare de înscriere la pensie 
comunitară, din care, au fost soluţionate un număr de 49 dosare. Cele 21 dosare nesoluţionate se 
datorează lipsei urmatoarelor documente: dosar medical, stagiu de cotizare din UE, documente privind 
vechimea sau actele de identitate. 
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Pentru asiguraţii care desfăşoară activitate în Republica Federala Germania, la solicitarea 
acestora s-au verificat şi eliberat un numar de 2.056 formulare ,,Notificarea calităţii  de neasigurat în 
sistemul de asigurare socială din Romania’’ .  

De asemenea, s-au înregistrat  29 solicitări de eliberare a formularului E205(confirmarea 
stagiului de cotizare pe teritoriul Romaniei) din care s-au soluţionat 28 de solicitări. 

 

Capitolul 5 – Familia, protecţia copilului şi egalitatea de şanse 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt 
 

Agenţia are ca scop administrarea şi gestionarea intr-un sistem unitar de plată a beneficiilor de 
asistenţă socială şi a altor programe privind servicii sociale susţinute de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 1ociale şi Persoanelor Vârstnice, realizarea de activităţi de 
evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul privind respectarea  măsurilor de 
asistenţă socială privind prevenirea, limitarea sau inlăturarea efectelor temporare ori permanente ale 
unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor 
ori comunităţilor, realizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale si de alte persoane 
fizice si juridice. 

Domeniul economico-financiar, respectiv plaţile efectuate în anul 2014: 
Pe parcursul anului 2014, agenţia a administrat şi gestionat un număr total de 19 beneficii de 

asistenţă socială, efectuând plăţi în valoare de 163.856.089 lei pentru un număr mediu de 151.538 
beneficiari, astfel: 

Nr. 

crt. 
Beneficii de asistenţă socială 

Număr   
mediu de 

beneficiari 

Plăţti efectuate in 

anul 2014 (lei) 

1 Alocaţia stat copii 74.952 52.043.764 

2 Alocaţia de plasament 819 1.575.119 

3 Alocatie de susţinerea familiei Legea 277/2010 7.516 7.088.220 

4 Indemnizatia crestere copil OUG 148 3 11.570 
5 Indemnizatia crestere copil OUG 111/2010 1.930 18.037.751 
6 Stimulente de inserţie creştere copil OUG 111/2010 553 3.425.071 
7 Indemnizaţii şi ajutoare art.31 si art.32 O.U.G.111/2010 166 705.588 
 Subtotal alocaţii familiale  subcac."06" 85.939 82.887.083 

8 Ajutoare sociale ( VMG) 7.644 21.090.959 
 Poliţe asigurare VMG 39 28.463 
 Total ajutor social VMG 7644 21.119.422 

9 Indemnizatii lunare hrana (HIV) 272 1.285.500 
10 Ajutoare urgenţă 171 285.700 
11 Ajutoare încălzire cu energie termică 26 14.680 
12 Ajutoare încălzire cu energie electrică 671 346.922 
13 Ajutoare încălzire cu gaze naturale 3.335 1.683.256 
 Total 57 Asistenta sociala 98.058 107.622.563 

14 Subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii 7 18.500 
 Total tit.59 7 18.500 

15 CASS 2.001 1.014.423 
16 Cass - ajutoare sociale (vmg) 7.644 1.164.531 
17 Drepturi persoane cu handicap (ind+buget+insotit+HIV) 30.108 51.037.763 
18 Ajutorul de încălzire cu lemne 13.719 2.717.843 

19 
Finanţare investiţii pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă 
medico-sociale 

1 280.466 

 Total 51 Transferuri intre unitati ale adm. cublice 53.473 56.215.026 
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 TOTAL GENERAL 151.538 163.856.089 

 
Compartimentul de Incluziune 1ocială şi Egalitate de Şanse din cadrul AJPI1 Olt a efectuat pe 

parcursul anului 2014 anchete sociale, după cum urmează:                                                                                      
• 53 anchete sociale întocmite în urma petiţiilor; 
• 12 anchete sociale întocmite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă; 
• 162 anchete sociale întocmite în urma solicitărilor formulate de primarii ca urmare 

inundatiilor din perioada aprilie/ mai 2014.  
În anul 2014 au fost propuse spre aprobare un numar de 175 ajutoare de urgenţă din care au 

fost aprobate şi plătite un numar de 171 ajutoare de urgenţă în sumă de 285.700 lei. 
Trimestrial au fost organizate întâlniri în localităţile cu populaţie de etnie rroma conform 

planului anual al Grupului de lucru mixt privind problemele romilor constituit la nivelul judeţului Olt 
Lucrători migranţi 
La nivelul judetului Olt în anul 2014 au fost completate un numar de 1331 formulare europene 

(E411, E401, E402, E405, E001). 1oluţionarea acestora s-a facut prin primirea de la statele membre 
U.E. sau a cererilor de prestaţii familiale ale persoanelor prin care se solicită informaţii cu privire la 
plata drepturilor de prestaţii familiale sau de acordare a prestaţiilor în Romania, în baza programului 
informatic 1afir şi în funcţie de datele primite de la instituţiile competente prin care s-au cerut 
informaţii dacă persoanele indicate în formulare desfaşoara activitaţi lucrative. 

Iniţierea de formulare în ţările membre U.E. în vederea verificării acordării prestaţiior 
familiale în aceste ţări pentru solicitanţii care au avut statut de lucratori migranţi şi s-au întors în ţară. 

Domeniul Inspecţiei Sociale 
In anul 2014, au fost desfăşurate activităţi de inspecţie socială în cadrul campaniilor tematice 

şi în cadrul controalelor inopinate. 
Controale tematice: 

Denumirea campaniei 
Nr.CNP-uri verificate 

suspiciuni 
Nr. suspiciuni 

confirmate 
Nr. masuri 
remediere 

Nr. masuri 
indeplinite 

Debite 
constituite 

Sume 
recuperate 

1.Control bazat pe risc 
privind stabilirea, acordarea 
şi plata indemnizaţiei lunare 

pentru creşterea copilului şi a 
stimulentului de inserţie. 

113 10 32 32 25.517 17.897 

2.Control bazat pe risc 
privind stabilirea, acordarea 

şi plata alocaţiei pentru 
susţinerea familiei. 

122 36 74 74 13.714 12.045 

3.Control bazat pe risc 
privind stabilirea, acordarea 

şi plata ajutorului social. 
141 69 144 144 116.412 89.931 

4.Control bazat pe risc 
privind stabilirea, acordarea 

şi plata alocaţiei de stat 
pentru copii. 

5 0 0 0 0 0 

5.Control bazat pe risc 
privind stabilirea, acordarea 
şi plata alocaţiei de hrana 

pentru beneficiarii HIV_SIDA 

12 2 0 0 0 0 

TOTAL 393 127 250 250 155.643 119.873 

 
• Verificarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi 

comunicaţional.  
Au fost desfăşurate acţiuni de verificare la 10 institutii publice, astfel: 2 primarii de municipii 

(1latina şi Caracal), Direcţia Generală a Finanţelor Publice, 1pitalul Judeţean de Urgenţă 1latina, 



Pagina 59 din 183 

Tribunalul Olt, Direcţia Generală de Asistenţă 1ocială şi Protecţia Copilului Olt, Directia Judeteana 
de Evidenta a Persoanelor Olt, Consiliul Judetean Olt, Institutia Prefectului – Judetul Olt, 1PCL de 
Evidenta a Persoanelor. La aceste institutii, pentru neregulile identificate, au fost formulate 47 de 
masuri de remediere.  

• Campanii de consiliere/informare referitoare la modificări legislative in domeniul 
asistentei sociale. 

In anul 2014 a fost organizate trei sesiune de informare şi consiliere la care au participat 250 
de personae din cadrul a 112 primarii. 

In cadrul misiunilor de inspecţie şi activităţilor de monitorizare au fost organizate 10 activităţi 
la un numar de 10 instituţii publice la care au participat 11 persoane. 

• Controlul, evaluarea şi monitorizarea serviciilor sociale  
1-a procedat la verificarea modului de organizare şi funcţionare al comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap, precum şi al serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu 
handicap, fiind dispuse 6 măsuri de remediere.  

De asemenea, a fost verificat modul de respectare a standardelor specifice de calitate în 4 
cămine pentru personae vâarstnice (1latina, Falcoiu, Babiciu şi 1pineni, care în luna noimbrie 2014 a 
fost transformat în CIA) şi în 4 centre: CRRPH Cezieni, 2 centre CIA (1latina şi 1oparlita) si CITO 
Draganesti Olt, reabilitate prin Programul Operational Regional. La aceste centre activităţile de 
inspecţie au fost efectuate în colaborare cu specialişti din cadrul Administraţiei de Dezvoltare 
Regionala 1ud-Vest Oltenia.  

Pentru centrele CRRPH Cezieni şi CIA 1latina au fost dispuse doua măsuri de remediere, 
aspect constatat la controalele de monitorizare efectuate la sediile entităţilor.  

In cazul a două organisme private, Asociaţia “L’arcobaleno şi Organizaţia “Trebuie” Filiala 
Olt, a fost verificat modul de acordare a subvenţiei de stat în conformitate cu prevederile Legii 
nr.34/1998. 

La solicitarea Direcţiei Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi din cadrul MMP1PV a fost 
verificată şi o unitate protejata autorizată. 

• Controale inopinate.  
In anul 2014 au fost inregistrate un numar de 52 de sesizari care au fost solutionate. 
De asemenea serviciul de inspecţie socială a verificat şi finalizat eşantioanele restante din 

Campania 2013 transmise de catre ANPI1, fiind analizate şi finalizate toate cele 810 suspiciuni. 
Autorizarea furnizorilor de formare profesională: 
În anul 2014 au fost autorizaţi 23 furnizori de formare profesională cu 68 programe de formare 

din diferite domenii ocupaţionale: educatie şi formare, alimentaţie publică, comerţ, construcţii, 
competenţe comune: limbi străine (engleză) şi competenţe antreprenoriale, servicii publice, industrie 
textilă, agricultură, servicii sociale. La finele anului 2014 au fost autorizaţi 23 furnizori cu 68 
programe de formare. 

Pe parcursul anului s-au înscris la programele de formare un număr de 2115 persoane, au 
absolvit 1934 persoane, din care 431 au absolvit programe de calificare, 339 de specializare, 788 de 
iniţiere şi 376 programe de perfecţionare. 

Au fost acordate un număr de 142 de avize pentru desfăşurarea de programe de formare în alte 
judeţe decât în cele în care s-au autorizat furnizorii, astfel au fost acordate 120 de avize pentru 
furnizori din alte judeţe care au desfăşurat programe în judeţul Olt şi 30 avize pentru furnizorii din 
judeţ care au deşfăşurat programe în alte judeţe. 

 
 Protocoale de colaborare 
AJPI1 Olt are incheiate protocoale de colaborare în vederea dezvoltării unor procese de 

control incrucişat care să ducă la reducerea erorilor de prelucrare a informaţiilor, la reducerea 
numărului de persoane care au beneficiat/beneficiază în mod necuvenit de beneficii de asistenţă 
socială şi implicit la scaderea cheltuielilor bugetare prin identificarea cazurilor de frauda in acordarea 
beneficiilor de asistenta sociala, cu urmatoarele institutii: 
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- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, 
- Directia de Evidenta a Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date 
- Casa Judeteana de Pensii Olt 
- Inspectoratul Teritorial de Munca Olt 
- Agentia de Plati si Interventii in Agricultura  
- Inspectoratul 1colar Judetean Olt 
- Directia pentru Persoane cu Handicap 
- Oficiul National al Registrului Comertului 
- Agentia National de Administrare Fiscala 
- Directia Generala de Asistenta 1ociala si Protectia Copilului Olt 
O parte dintre aceste protocoale sunt funcţionale atat la nivel naţional cât şi local începand cu 

anul 2012. 
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 
Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă 1ocială şi Protecţia Copilului Olt se desfăşoară în 

conformitate cu strategiile naţionale şi judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor 
copilului, principalul obiectiv constituindu-l descentralizarea, diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor oferite, în special prin creşterea numărului de servicii alternative destinate prevenirii 
instituţionalizării şi protecţiei de tip familial. 

 

Direcţia Generală de Asistenţă 1ocială şi Protecţia Copilului Olt realizează şi asigură la nivel 
judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a 
oricăror alte persoane aflate la nevoie. Planificarea activităţilor pentru anul 2014 a fost realizată în 
cadrul Planului de acţiune pe anul 2014 pentru realizarea  obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare. 
realizarea  obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2013 – 2016.  
    Direcţiile de acţiune: 

 

  1. Stimularea şi extinderea măsurilor de încurajare a angajării tinerilor pe piaţa muncii, 
în special a celor proveniţi din centrele de plasament şi a persoanelor cu handicap. 
  1.1 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.       
  Au fost organizate 8 sesiuni de informare a persoanelor cu handicap instituţionalizate, fiind 
consiliate 54 persoane pe tema integrării socio-profesionale.  

  1.2 Informarea şi consilierea persoanelor cu handicap din evidenţa DGASPC Olt cu privire la 
posibilitatea accesului la un loc de muncă, în colaborare cu AJOFM şi autorităţile locale. 
  În cursul anului 5 persoane cu handicap neinstituţionalizate au beneficiat de informare şi 
consiliere din partea DGA1PC Olt.   

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

Au fost realizate 16 vizite la agenţii economici în vederea informării acestora cu privire la 
dreptul la muncă al persoanei cu handicap.     
  1.4 Colaborarea cu organizaţii neguvernamentale, AJOFM şi agenţi economici, în vederea 
sprijinirii integrării profesionale a persoanelor cu handicap.     

Pentru sprijinirea integrării profesionale a persoanelor cu handicap şi a tinerilor care părăsesc 
sistemul de protecţie, la nivelul DGA1PC Olt au fost încheiate protocoale de colaborare cu AJOFM 
Olt, Fundaţia „Motivation” România şi Centrul Antidrog Olt. 

          1.5 Implementarea standardelor pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă în 
serviciile rezidenţiale de la nivelul DGASPC Olt. 
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 Coordonatorii serviciilor de tip rezidenţial au asigurat implementarea standardelor pentru 
formarea deprinderilor  de viaţă independentă, beneficiarii (copii şi tineri) fiind consiliaţi după caz, pe 
următoarele teme: orientare şcolară şi profesională; planificarea viitorului; comunicarea cu persoanele 
care reprezintă autoritatea (proprietarii, angajatorii, autorităţile publice locale etc.); responsabilitatea 
pentru comportamentul sexual incluzând valorile personale şi familiale; înţelegerea dependenţei 
chimice (tutun,alcool, droguri); managementul banilor; dezvoltarea deprinderilor de luare personală a 
deciziilor; identificarea, obţinerea şi păstrarea locuinţei. De asemenea, beneficiarii au fost permanent 
implicaţi în activităţi de auto-gospodărie, au fost sprijiniţi să menţină relaţii strânse cu familia şi au 
fost antrenaţi în activităţi de socializare şi colaborare cu instituţiile partenere.     

            1.6 Realizarea de acţiuni de informare şi consiliere a tinerilor din serviciile rezidenţiale de la 
nivelul DGASPC Olt cu privire la deprinderile de viaţă independentă şi facilităţile şi măsurile de 
suport oferite de stat.  
  Au fost organizate 8 acţiuni de informare. 

            1.7 Asigurarea de suport pentru integrarea  socio-profesională a tinerilor care părăsesc 
instituţiile de protecţie. 
           Au fost sprijiniţi 47 tineri în vederea integrării socio-profesionale, fiind angajaţi 14 tineri. 

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

 În cursul anului 4 tineri au beneficiat de rezidenţă temporară în acest serviciu.  
  

1.9 Asigurarea de suport pentru accesul la o locuinţă, prin încheierea de parteneriate cu 
instituţii/ autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, etc.  
           În prezent 7 tineri sunt sprijiniţi în vederea obţinerii unei locuinţe sociale. Alţi 5 tineri 
beneficiază de o cameră în căminul 1CADT.   
 Pe lângă acţiunile prezentate mai sus menţionăm şi 2 proiecte PO1DRU: proiectul 1OCIAL – 
Iniţiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei 1ociale şi ocuparea persoanelor vulnerabile 
ID 144367 (în care DGA1PC Olt este Lider de parteneriat) şi Proiectul VALORificarea 
oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi 
1ociale VALORI1 ID 144616 (în care DGA1PC OLT este Partener). Aceste proiecte vizează 
facilitarea accesului pe piaţa muncii si promovarea incluziunii sociale pentru  persoane din grupuri 
vulnerabile (tineri care părăsesc sistemul de protecţie, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie 
rroma, persoane care trăiesc din venitul mimim garantat şi persoane care au părăsit timpuri şcoala).  
  

2. Reforma sistemului de asistenţă socială prin transformarea acestuia dintr-un sistem 
pasiv în unul proactiv. Schimbarea accentului de pe asistenţă acordată individului pe 
construirea măsurilor de protecţie socială în jurul protecţiei familiei, prin creşterea gradului de 
securitate socială, dar şi al responsabilităţii individuale printr-o politică socială centrată pe copil 
şi familie, care să încurajeze o îmbătrânire demnă si bazată pe un sistem integrat de servicii si 
prestaţii sociale pentru grupurile vulnerabile.  

2.1 Colaborarea cu primăriile pentru  monitorizarea procesului de calificare a asistenţilor 
personali şi organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii autorităţilor locale. 
 Numărul total de asistenţi personali este de 660 care au beneficiat de-a lungul timpului de cel 
puţin o sesiune de instruire, dintre aceştia 283 beneficiind de instruire autorizată.  

2.2 Realizarea de acţiuni pentru promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării. 
 În  cursul anului 2014 a fost organizată o întâlnire cu reprezentanţii primăriilor pe tema 

„Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”. 

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

 Pentru anul 2014 situaţia parteneriatelor se prezintă astfel: 
1. Parteneriat cu Fundaţia „Profesor Coman”, încheiat la nivelul C1PA 1latina. 
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2. Parteneriat cu Primăria 1pineni, încheiat la nivelul C1PA 1pineni. 
3. Parteneriat cu Primăria Corabia, încheiat la nivelul C1PA Corabia. 
4. Parteneriat cu Primăria Caracal, încheiat la nivelul CRRPH Caracal. 
5. Parteneriat cu Primăria Cezieni, încheiat la nivelul CRRPH Cezieni. 
6. Parteneriat cu Primăria Băbiciu, încheiat la nivelul CPV Băbiciu. 
7. Parteneriat cu Primăria Fălcoiu, încheiat la nivelul CPV Fălcoiu, 
8. Parteneriat cu Primăria Osica de 1us, încheiat la nivelul CPV Fălcoiu.  
9. Parteneriat cu Primăria 1latina, încheiat la nivelul C1PV 1latina. 

10. Parteneriat cu Filiala de Cruce Roşie Olt, încheiat la nivelul C1PV 1latina. 
11.  Parteneriat cu Asociaţia „Close to you”, încheiat la nivelul DGA1PC Olt.   
12.  Parteneriat cu Fundaţia William Tyrrell în vederea facilitării integrării sociale a 
beneficiarilor prin încurajarea activităţilor de voluntariat, încheiat la nivelul DGA1PC Olt. 
2.4 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare, distribuire de 

materiale publicitare/ informative privind persoanele cu dizabilităţi şi persoanele vârstnice.                
La nivelul serviciului management de caz pentru adult a fost raportată distribuirea a 100 de 

pliante cu informaţii despre serviciile acordate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi. De 
asemenea, acţiuni de distribuire de pliante în comunitate, cu informaţii despre drepturile persoanelor 
vârsnice şi ale persoanelor cu dizabilităţi, au fost organizate şi la nivelul serviciilor de tip rezidenţial.  

În cursul anului imaginea beneficiarilor a fost promovată şi în presa locală. astfel au fost 
publicate 17 articole pe tema protecţiei persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu dizabilităţi, 5 dintre 
acestea fiind publicate în urma interviurilor acordate de conducerea DGA1PC Olt.  Alte 28 de articole 
(din 4 publicate în urma interviurilor acordate de conducerea DGA1PC Olt) prezintă elemente atât 
despre protecţia persoanei adulte în dificultate cât şi despre protecţia copilului în situaţie de risc.          

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

Au fost oranizate acţiuni de distribuire de pliante cu informaţii despre  Telefonul de Urgenţă 
precum şi despre drepturile copilului în 11 şcoli din judeţ. De asemenea, a fost organizată o acţiune 
pentru distribuirea de pliante pe tema combaterii violenţei în familie. Acţiunea a fost organizată în 
zona Fântâna 1peranţei în colaborare cu reprezentanţi ai IPJ, I1J, IJJ şi ITM.   

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

În cursul anului 2014 au fost încheiate protocoale de colaborare cu 10 şcoli din 1latina, 
Caracal şi Balş în vederea promovării drepturilor copilului, fiind organizate acţiuni pentru distribuirea 
în comunitate de pliante şi fluturaşi. 
 
 2.7 Realizarea de acţiuni pentru promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării 
(inclusiv acţiuni pentru promovarea copiilor romi şi a copiilor cu dizabilităţi).  

Au fost organizate 2 acţiuni ce au constat în susţinerea a 2 evenimente la care au participat şi 
copii cu dizabilităţi, respectiv expoziţia „Talent şi culoare din inimă de copil” (16 Aprilie) şi 
spectacolul „Toţi diferiţi, toţi egali” (14 Mai).  
 2.8 Realizarea programului „ţcoala părinţilor” în centrele de zi /de consiliere pentru părinţi 
si copii, centrele maternale si centrele de recuperare pentru copii cu dizabilităţi. 
 În cursul anului 2014 următoarele servicii au raportat realizarea programului “Şcoala 
Părinţilor”: Complex 1ervicii 1latina – 12 sesiuni; Complex 1ervicii Amicii – 12 sesiuni; Centrul 
maternal Adelina – 12 sesiuni, Case de tip familial 1f. Elena Corabia – 7 sesiuni; CRCD 1latina – 3 
sesiuni şi CRCD Caracal – 4 sesiuni. 

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

La data de 30.09.2013, conform informaţiilor centralizate de DGA1PC OLT de la 20 primării, 
la nivelul acestor localităţi sunt 316 copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate (47 copii 
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cu părinte unic plecat în străinătate, 196 copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate şi 73 
copii cu ambii părinţi la muncă în străinătate). 
          2.10 Continuarea procesului de monitorizare şi sprijin pentru înfiinţarea de structuri 
comunitare consultative la nivel local şi instruirea membrilor acestora.  
         În prezent funcţionează la nivel local 84 de consilii comunitare consultative.  

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

  În cursul anului 2014 au fost organizate 2 întâlniri. 
 Serviciul de evaluare iniţială a  organizat o întâlnire cu reprezentanţii autorităţilor publice 

locale (47 primării) în vederea informării acestora cu privire la modificările Legii 272/2004 . De 
asemenea, au fost prezentate anumite aspecte privind realizarea evaluării iniţiale precum şi a Planului 
de 1ervicii pentru cazurile de copii abuzaţi/neglijaţi/exploataţi. 

Serviciul management de caz pentru adulţi a organizat o întâlnire cu reprezentanţii 
autorităţilor publice locale (41  primării) pentru discutarea unor aspecte privind completarea fişei de 
evaluare socio-medicală precum şi consilierea persoanelor vârstnice pentru evitarea instituţionalizării 
acestora. 

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

 A fost finalizată evaluarea nevoilor locale pentru 71 de unităţi administrativ teritoriale din judeţ.  

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

 Pot fi menţionate următoarele parteneriate:  
 - Parteneriat cu Organizaţia Trebuie – filiala Olt în vederea promovării serviciilor acordate 

copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale. 
 - 2 (două) Parteneriate cu Asociaţia Curcubeu: Casa Florilor - apartament de tranzit pentru 6 

fete care au părăsit sistemul de protecţie şi Casa Păpădiilor - apartament de tranzit pentru 6 fete care 
au părăsit sistemul de protecţie . 

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

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

- Parteneriat cu Fundaţia William Tyrrell în vederea facilitării integrării sociale a beneficiarilor 
prin încurajarea activităţilor de voluntariat; 

- Parteneriat cu Fundaţia KID1 ALIVE în vederea colaborării şi a sprijinului reciproc în 
domeniul serviciilor sociale pentru copii. 
 

3.  Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin creşterea calităţii serviciilor oferite familiei, cum ar 
fi dezvoltarea serviciilor educaţionale si de supraveghere din învăţământul preşcolar sau de 
îngrijire prin programe after-school, servicii pentru persoane cu handicap, servicii pentru vârstnici 
si pentru persoane aflate în stare de dependenţă faţă de terţi din motive medicale, simultan cu 
stimularea angajatorilor pentru dezvoltarea acestor servicii folosite de proprii salariaţi.  

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

În cursul anului 2014, 426 persoane cu handicap au beneficiat de servicii specializate în 
centrele rezidenţiale, iar de serviciile centrelor de recuperare de tip ambulatoriu din 1latina şi Corabia 
au beneficiat 94 persoane cu handicap. De asemenea, 9 tineri au beneficiat de protecţie în cadrul 
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modulului CIA 1latina, iar de serviciile CITO Drăgăneşti, care funcţionează începând cu data de 
22.10.2014, beneficiază 22 persoane cu handicap.    

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

1erviciile de evaluare oferite au făcut posibilă punerea în drepturi la data de 31.12.2014 a unui 
număr de 17.272 beneficiari, din care 1609 copii şi 15663 adulţi.  
   3.3 Furnizarea de servicii specializate pentru persoane vârstnice în centrele rezidenţiale şi in 
serviciile alternative din cadrul DGASPC 

În perioada raportată 205 persoane vârstnice au beneficiat de servicii specializate în centrele 
rezidenţiale, iar de servicii alternative au beneficiat 240 persoane vârstnice.  
   3.4 Formarea personalului din cadrul serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi şi persoane 
vârstnice ale DGASPC Olt.  

      Un număr de 25 salariaţi din cadrul serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi şi persoane 
vârstnice au beneficiat de formare profesională din partea fundaţiei HHC România. 

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

4.1 Înfiinţarea de centre de zi în comunele Bărăşţi şi Sârbii Măgura. 
1unt în derulare lucrările de execuţie pentru cele 2 centre de zi, acestea urmând a fi finalizate 

până la data de 31.03.2015.  
4.2 Furnizarea de servicii specializate pentru persoane vârstnice în centrele rezidenţiale şi in 

serviciile alternative din cadrul DGASPC 
În perioada raportată 205 persoane vârstnice au beneficiat de servicii specializate în centrele 

rezidenţiale, iar de servicii alternative au beneficiat 240 persoane vârstnice.  

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

În cursul anului 2014 au beneficiat de servicii rezidenţiale în CPRU 25 copii. 
4.4 Colaborarea cu instituţiile relevante de pe plan judeţean pentru prevenirea şi intervenţia 

în reţea interinstituţională în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului. 
- în data de 12.03.2014 a avut loc şedinţa de lucru a membrilor EIL în cadrul căreia IPJ Olt şi 

DGA1PC Olt au furnizat date statistice privind victimele violenţei domestice. 
- în perioada 15 – 16.05.2014 membrii EIL au participat la o sesiune de formare „Prevenirea şi 

combaterea traficului de copii” organizată de Fundaţia Terre des Hommes. 
- în data de 14.07.2014 a avut loc sesiune de instruire a specialiştilor DGA1PC Olt de către 

specialiştii ANITP pe probleme de trafic de persoane (16 participanţi).  
- în cadrul Campaniei naţionale de prevenire a traficului de persoane „Victimă a traficului de 

persoane poţi fi chiar TU” (24 de copii cu vârsta peste 14 ani participanţi) a fost desfăşurată activitate 
de informare şi diseminare materiale care a constat în distribuirea de pliante, afişe, tricouri cu mesajul 
campaniei. 

- în data de 25.11.2014 a fost organizată la nivel local o acţiune de distribuire a pliantelor pe 
tema combaterii violenţei în familie în zona Fântâna 1peranţei împreună cu reprezentanţii de la I1J, 
IPJ, IJJ şi ITM. 

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

În cursul trimestrului I au fost întocmite 62 rapoarte de evaluare iniţială pentru 62 copii 
pentru care au fost primite sesizări (7 copii părăsiţi în spital; 8 copii neglijaţi; 1 copil care necesită 
îngrijire spăecială; 30 copii din familii sărace; 6 copii lipsiţi de supraveghere; 8 copii care au săvârşit 
fapte penale; 2 copii repatriaţi din Italia). 
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Au beneficiat de protecţie alternativa (masuri de protecţie speciala si tutela) precum si de 
servicii de prevenire 1533 copii:  

- 291 copii (19 % ) au fost beneficiari  ai serviciilor de prevenire (centre de zi, centre de 
consiliere, centre de recuperare, centre maternale), 

- 893 copii (58 %) au beneficiat de protecţie speciala in servicii de tip familial (asistent 
maternal profesionist, plasament la rude /alte persoane) sau au avut instituita tutela, 

- 349 copii (23 %) au beneficiat de masuri de protecţie speciala in servicii de tip 
rezidenţial (case de tip familial publice/private, centru de plasament, centrul Paşi spre Viitor si centrul 
de primire in regim de urgenta).  

În cadrul CTF private au beneficiat de îngrijire 14 copii.   
La data de 31.03.2014 erau monitorizate 35 adopţii finalizate şi în derulare alte 22 adopţii în 

diferite faze ale procedurii: 3 - încredinţare adopţie, 7 - încuviinţare adopţie şi 12 - deschiderea 
procedurii de adopţie.  

De asemenea au fost eliberate 11 atestate pentru persoane/familii apte să adopte.  
Dinamica beneficiarilor: 
- în cadrul serviciilor de prevenire, în cursul trim. I, au fost: 44 intrări şi 35  ieşiri; 
- în cazul copiilor care au beneficiat de  măsură de plasament la rude/alte persoane, 

la AMP sau au avut instituită tutelă, în cursul trim. I, au fost:  37 intrări şi 19 ieşiri; 
-  in cadrul serviciilor de tip rezidenţial a fost: 12 intrări si 32 ieşiri.  
În cursul trim. I,  3 copii au fost reintegraţi în familia naturală.         
În cursul trimestrului II au fost întocmite 54 rapoarte de evaluare iniţială pentru 54 copii 

pentru care au primite sesizări (11 copii neglijaţi; 35 copii din familii sărace; 4 copii cu un părinte 
arestat; 2 copii repatriaţi; 2 copii cu fapte penale).  

De asemenea, 17 copii (din 4 familii) au beneficiat de sprijin material din partea Fundaţiei 
Hope and Homes for Children. 

Au beneficiat de protecţie alternativă (măsuri de protecţie specială şi tutelă) precum şi de 
servicii de prevenire 1504 copii: 

- 279 copii (18%) au fost beneficiari  ai serviciilor de prevenire (centre de zi, centre de 
consiliere, centre de recuperare, centre maternale), 

- 899 copii (60%) au beneficiat de protecţie speciala in servicii de tip familial (asistent 
maternal profesionist, plasament la rude /alte persoane) sau au avut instituita tutela, 

- 326 copii (22%) au beneficiat de masuri de protecţie speciala in servicii de tip 
rezidenţial (case de tip familial publice/private, centru de plasament, centrul Paşi spre Viitor si centrul 
de primire in regim de urgenta). În cadrul CTF private au beneficiat de protecţie 10 copii.  

La data de 30.06.2014 erau monitorizate 34 adopţii finalizate şi în derulare alte 32 adopţii în 
diferite faze ale procedurii: 8 - încredinţare adopţie, 5 - încuviinţare adopţie şi 19 - deschiderea 
procedurii de adopţie.  

De asemenea a fost eliberat 1 atestat pentru familie aptă să adopte.  
Dinamica beneficiarilor: 
- în cadrul serviciilor de prevenire, în cursul trim. II, au fost: 24 intrări şi 54 ieşiri. 
- în cazul copiilor care au beneficiat de  măsură de plasament la rude/alte persoane, 

la AMP sau au avut instituită tutelă, în cursul trim. II, au fost:  25 intrări şi 29 ieşiri. 
- În cadrul serviciilor de tip rezidenţial, în cursul trim. II, au fost: 12 intrări şi 7 ieşiri. 
În cursul trim. II a fost reintegrat în familie 1 copil care avea măsură de protecţie la un 

asistent maternal profesionist. 
În cursul trimestrului III au fost întocmite 36 rapoarte de evaluare iniţială pentru 36 copii 

pentru care au primite sesizări (1 copil părăsit în spital, 5 copii a căror securitate este periclitată în 
familie; 16 copii din familii sărace; 9 copii lipsiţi de supraveghere; 2 copii repatriaţi, 1 copil orfan, 2 
copii care necesită îngrijire specială).  

De asemenea, 11 copii (din 3 familii) au fost evaluaţi în vederea acordării de sprijin material 
din partea Fundaţiei Hope and Homes for Children. 
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Au beneficiat de protecţie alternativă (măsuri de protecţie specială şi tutelă) precum şi de 
servicii de prevenire 1485 copii: 

- 265 copii (18%) au fost beneficiari  ai serviciilor de prevenire (centre de zi, centre de 
consiliere, centre de recuperare, centre maternale), 

- 884 copii (59%) au beneficiat de protecţie speciala in servicii de tip familial (asistent 
maternal profesionist, plasament la rude /alte persoane) sau au avut instituita tutela, 

- 336 copii (23%) au beneficiat de masuri de protecţie speciala in servicii de tip 
rezidenţial (case de tip familial publice/private, centru de plasament, centrul Paşi spre Viitor si centrul 
de primire in regim de urgenta). În cadrul CTF private au beneficiat de protecţie 10 copii.  

La data de 30.09.2014 erau monitorizate 34 adopţii finalizate şi în derulare alte 25 adopţii în 
diferite faze ale procedurii: 7 - încredinţare adopţie, 8 - încuviinţare adopţie şi 5 - deschiderea 
procedurii de adopţie.  

De asemenea au fost eliberate 5 atestate pentru familii apte să adopte.       
Dinamica beneficiarilor: 
- în cadrul serviciilor de prevenire, în cursul trim. III, au fost: 34 intrări şi 28 ieşiri. 
- în cazul copiilor care au beneficiat de   măsură de plasament la rude/alte 

persoane, la AMP sau au avut instituită tutelă, în cursul trim. III, au fost:  14 intrări şi 40 ieşiri. 
- În cadrul serviciilor de tip rezidenţial, în cursul trim. III, au fost: 16 intrări şi 17 

ieşiri. 
În cursul trim. III au fost reintegraţi în familie 7 copii. 
 
În cursul trimestrului IV au fost întocmite 44 rapoarte de evaluare iniţială pentru 44 copii 

pentru care au primite sesizări (3 copii a căror securitate este periclitată în familie; 1 copil abuzat; 3 
copii care necesită îngrijire specială; 33 copii din familii sărace; 1 copil lipsit de supraveghere; 3 copii 
care au săvârşit fapte penale).  

De asemenea, 12 copii (din 4 familii) au fost evaluaţi în vederea acordării de sprijin material 
din partea Fundaţiei Hope and Homes for Children, pentru 4 copii (din 2 familii) fiind acordat 
sprijinul material. 

 Au beneficiat de protecţie alternativă (măsuri de protecţie specială şi tutelă) precum şi de 
servicii de prevenire 1472 copii: 

- 267 copii (18%) au fost beneficiari  ai serviciilor de prevenire (centre de zi, centre de 
consiliere, centre de recuperare, centre maternale), 

- 872 copii (59%) au beneficiat de protecţie speciala in servicii de tip familial (asistent 
maternal profesionist, plasament la rude /alte persoane) sau au avut instituita tutela, 

- 333 copii (23%) au beneficiat de masuri de protecţie speciala in servicii de tip rezidenţial 
(case de tip familial publice/private, centru de plasament, centrul Paşi spre Viitor si centrul de primire 
in regim de urgenta). În cadrul CTF private au beneficiat de protecţie 10 copii.  

La data de 31.12.2014 erau monitorizate 34 adopţii finalizate şi sunt în derulare alte 19 adopţii 
în diferite faze ale procedurii: 9 – deschiderea procedurii de adopţie, 2 - încredinţare adopţie şi 8 - 
încuviinţare adopţie.  

De asemenea au fost eliberate 8 atestate pentru familii apte să adopte.  
Dinamica beneficiarilor: 
- în cadrul serviciilor de prevenire, în cursul trim. IV, au fost: 36 intrări şi 28 ieşiri. 
- în cazul copiilor care au beneficiat de   măsură de plasament la rude/alte persoane, la 

AMP sau au avut instituită tutelă, în cursul trim. IV, au fost:  28 intrări şi 38 ieşiri. 
- în cadrul serviciilor de tip rezidenţial, în cursul trim. IV, au fost: 14 intrări şi 31 ieşiri. 
În cursul trim. IV au fost reintegraţi în familie 5 copii. 
Aşadar numărul total de copii care au beneficiat de protecţie alternativă (măsuri de protecţie 

specială şi tutelă) precum şi de servicii de prevenire este de 1712 copii din care:  
- 358 copii (21%) au fost beneficiari  ai serviciilor de prevenire (centre de zi, centre de 

consiliere, centre de recuperare, centre maternale), 



Pagina 67 din 183 

- 960 copii (56%) au beneficiat de protecţie speciala in servicii de tip familial (asistent 
maternal profesionist, plasament la rude /alte persoane) sau au avut instituita tutela, 

- 394 copii (23%) au beneficiat de masuri de protecţie speciala in servicii de tip rezidenţial 
(case de tip familial publice/private, centru de plasament, centrul Paşi spre Viitor si centrul de primire 
in regim de urgenta). 

   În cursul anului 2014 au fost reintegraţi în familie 16 copii.  
 

 4.6 Asigurarea standardelor de calitate în serviciile sociale pentru copii ale DGASPC Olt. 
Toate serviciile sociale sunt acreditate.  
4.7 Realizarea de acţiuni pentru promovarea adopţiei -  informare şi mediatizare pentru 

recrutarea de familii adoptive, sensibilizarea familiilor în scopul adopţiei copiilor de etnie romă, cu 
deficiente uşoare, cu vârsta peste 5 ani.  

- În cursul trim. I adopţia a fost promovată prin acordarea unui interviu în presa locală scrisă. 
De asemenea au fost realizate informări în cadrul sesiunilor pentru asumarea rolului de părinte, cu 
această ocazie fiind distribuite şi pliante.  

- În data de 2 Iunie, cu ocazia Zilei Naţionale a Adopţiei a fost organizat un simpozion dedicat 
adopţiei. De asemenea, au fost distribuite pliante şi broşuri, au fost publicate articole în presa locală  şi 
au avut loc emisiuni TV pe tema adopţiei.  

- În cursul trim. IIII au fost publicate în presa locală 2 articole pe tema adopţiei. 
În cursul trim. IV au fost distribuite pliante şi au fost organizate 3 sesiuni de pregătire în 

vederea asumării rolului de părinte.  
4.8 Formarea personalului din cadrul serviciilor pentru copii şi tineri ale DGASPC Olt. 
În cursul trim. IV a fost organizată o sesiune de formare pentru 67 de salariaţi din cadrul 

serviciilor pentru copii şi tineri.  
4.9 Realizarea de acţiuni periodice de informare/dezbateri/activităţi educative pentru 

prevenirea şi combaterea comportamentelor deviante şi delincvenţei juvenile în cadrul serviciilor de 
tip rezidenţial (cu excepţia celor în care nivelul de dezvoltare a copiilor nu permite acest lucru) şi în 
serviciile de zi. 

Au fost organizate în cadrul serviciilor de tip rezidenţial şi în servicii de zi 53 de acţiuni 
educative.    

4.10 Monitorizarea şi consilierea copiilor care săvârşesc fapte penale, dar nu răspund penal.  
În cursul anului 2014 au fost monitorizaţi în familie 56 copii care au săvârşit fapte penale. 
4.11 Furnizarea de servicii de evaluare şi monitorizare pentru copiii cu handicap. 
La data de 31.12.2014 în evidenţa DGA1PC Olt erau 1809 copii cu handicap care au 

beneficiat de servicii de evaluare, din care 352 copii sunt în familie, iar 98 copii au măsură de 
protecţie. 

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

Un număr de 132 copii au beneficiat de servicii de recuperare în cadrul CRCD 1latina şi 
CRCD Caracal, iar alţi 9 copii au beneficiat la domiciliu de serviciile oferite de echipa mobilă. 

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

În cursul anului 2014 nu au fost realizate acţiuni comune.  
 
5. Elaborarea legislaţiei secundare privind violenţa în familie si realizarea în fiecare 

judeţ a unui serviciu de tip rezidenţial pentru victimele violenţei în familie. 
 5.1 Constituirea unei evidenţe a victimelor violenţei în familie (încheierea unui protocol de 

colaborare cu instituţiile relevante şi raportarea periodică).  
- La începutul anului I1J Olt a comunicat datele statistice privind cazurile de violenţă 

domestică în judeţul Olt pentru anul 2013. În total au fost 241 victime ale violenţei domestice, din 
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care: 18 copii cu vârsta între 0 -13 ani, 32 copii cu vârsta între 14 – 17 ani şi 191 victime cu vârsta 
peste 18 ani.  

- În cursul trim.III au fost primite 9 sesizări de neglijare a copiilor soluţionate cu plasarea în 
regim de urgenţă în centre rezidenţiale şi la asistenţi maternali.  

- În cursul trim. IV au fost primite 3 sesizări de neglijare a copiilor soluţionate prin plasament 
în regim de urgenţă (1 copil în casă de tip familial şi 2 copii în centrul de primire în regim de urgenţă 
a copilului ( CPRU) ) şi 1 sesizare de abuz fizic soluţionată prin plasament în regim de urgenţă în 
CPRU.  

5.2 Realizarea studiului de fezabilitate pentru înfiinţarea unui Centru pentru victimele 
violenţei în familie. 
  - Urmare a apelului pentru propuneri de proiecte publicat de Ministerul Justiţiei în data de 
15.04.2014 a fost depusă o propunere de proiect pentru înființarea unui centru de primire în regim 
de urgență pentru victimele violenței în familie. – proiect în curs de evaluare. 

În data de 23.12.2014 au fost furnizate evaluatorilor detalii suplimentare privind costurile de 
renovare şi amenajare ale spaţiului propus pentru înfiinţarea Centrului, clarificări privind regimul 
juridic al clădirii precum şi informaţii privind modul în care a fost planificată activitatea de publicitate 
în cadrul proiectului.   
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Capitolul 6 – Tineret şi Jport 

Direcţia  Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt 
 
1copul Direcţiei Judeţene pentru 1port şi Tineret Olt este de a asigura implementarea la nivel 

judeţean a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului, de a colabora cu 
autoritățile administrației publice locale şi alte instituţii publice, pentru organizarea şi promovarea 
activităților sportive şi de tineret. 

I. ACTIVITATEA SPORTIVĂ 
În plan judeţean activitatea a fost orientată spre realizarea celor  trei programe: 
1. Promovarea “1portului de performanţă”; 
2. Promovarea “1portul pentru toţi”; 
3. Întreţinerea şi îmbinătăţirea bazei materiale pentru sport. 
Obiectivul principal al activităţii sportive de performanţă a continuat să fie şi în anul 2014, 

sporirea prestigiului judeţului pe plan naţional şi internaţional prin susţinerea cu precădere a ramurilor 
sportive cu disponibilitate pentru acestea.  

Astfel, în anul 2014 pentru realizarea acestui obiectiv Direcţia Judeţeană pentru 1port şi 
Tineret Olt a: 

-  organizat şi desfăşurat în condiţii foarte bune etapele de calificare, etapele de zonă şi finale 
ale campionatelor naţionale;  

- acordat 47 de indemnizaţii de efort, cu 12 mai mult faţă de anul 2013; 
- nominalizat ramurile considerate priortare în judeţ; 
- sprijinit jocurile sportive prin competiţiile organizate la nivelul şcolilor; 
- organizat competiţi al căror scop a fost selecţia celor mai buni sportivi, contribuind astfel la 

redresarea activităţii la atletism; 
- premiat cei mai merituoşi sportivi, alocând în acest scop suma de 5.000 lei. 
În cadrul programului “Promovarea 1portului de performanţă” pentru anul 2014 în calendarul 

propriu au fost prevăzute 52 acţiuni sportive. 
Au fost organizate competiţii locale ce au fost realizate în parteneriat cu asociaţiile sportive pe 

ramura de sport la: lupte, volei, handbal, tenis de masă,judo, karate, tenis, şah. 
În anul 2014 sportivii judeţului Olt au obţinut rezultate notabile în competiţiile interne şi 

internaţionale. 
Rezultate  obţinute în competiţii oficiale:  Jocurile Olimpice de Tineret, Campionate Europene, 

Campionate Mondiale, Campionate Balcanice, Campionate Naționale, Cupa României: 
  Denumire comcetitie Locul 

S SS SSS SV V VS 
       

J.O. - - - - 1 - 
C.M. 2 - 1 - - - 
C.E. 6 5 4 5 - - 
C.B. 1 2 1 2 1 - 
C.N 42 95 105 - - - 
C.R 37 36 31 - - - 
Total medalii 88 138 142 7 2 - 
Concursuri nationale si internationale 7 12 7 - - - 

               
              Rezultate pe  ramuri de sport,  în anul 2014 : 

Ramura de scort Locul 

I II III IV V VI 
Atletism 6 10 19 1 - - 
Box 8 11 7 - - - 
Handbal 2 1 - - - - 
Judo 4 2 5 - 1 - 
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Kaiac-canoe - 12 15 - - - 
Karate modern 23 21 25 - - - 
Karate trad. 11 23 15 4 - - 
Lupte 2 25 21 - - - 
Skandenberg 1 - - - - - 
Taekwondo 7 8 10 1 - - 
Tenis de masa 24 25 25 1 1 - 
  Total medalii             88 138 142 7 2 - 

 
În organizarea şi desfaşurarea competiţiilor sportive  alaturi de DJ1T Olt şi-au adus 

contribuţia: Asociaţia  judeţeană handbal, Asociaţia judeteana judo, Asociaţia judeţeană lupte, 
Asociaţia  judeţeană sportul pentru toti, Asociaţia  judeţeană tenis de masa, Asociaţia  judeţeană volei.               

 În ceea ce priveşte sportul de masă, DJ1T Olt a realizat prin acţiunile cuprinse în „Calendarul 
competiţional sportiv judeţean” organizarea unui număr mai mare de acţiuni sportive faţă de anul 
2013, menite să promoveze sportul în şcoli şi universităţi.  

Cît priveşte sportul şcolar direcţia s-a implicat în organizarea (în colaborare cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Olt) şi finanţarea competiţiilor sportive şcolare în cadrul programului “1portul pentru 
Toţi” – Olimpiada 1portului :colar (Crosul 1ăptămâna Olimpică, Cupa 1 Iunie, Cupa 1 Decembrie, 
Cupa 24 ianuarie, etc.), desfăşurate la nivelul şcolilor gimnaziale şi liceelor care au dobândit de la 
DJ1T Olt certificate de identitate sportivă, ca structuri sportive fără personalitate juridică. 

 
II. ACTIVITATEA DE TINERET 
Dezvoltarea sustenabilă în domeniul tineretului reprezintă o temă importantă cu atât mai mult 

cu cât aceasta înglobează toate priorităţile politicilor de tineret de nivel naţional, european şi 
internaţional, precum şi dimensiunea economică, socială şi politică a acestora. 

O componentă importantă a implementării politicilor pentru tineret este capacitatea acestora de 
a răspunde nevoilor reale ale tinerilor şi de a fi adaptate specificului local în care acestea se formează. 

Activitatea desfăşurată de DJ1T Olt doreşte să dezvolte atitudinea pro-activă a tinerilor şi 
abordarea pozitivă a problemelor în sfera vieţii publice cu care aceştia se confruntă, în sensul 
identificării de soluţii pentru acestea şi rolul lor în implementarea soluţiilor propuse. 

În anul 2014, activitatea de tineret s-a desfăşurat pe două paliere: 
- Concursul local de Proiecte de Tineret, adresat organizaţiilor nonguvernamentale de şi pentru 

tineret sau studenţeşti; 
- Proiecte şi acţiuni proprii ale DJ1T Olt. 
Priorităţile în domeniul tineretului atât pentru acţiunile proprii şi/sau în parteneriat ale DJ1T 

Olt cât şi pentru Concursul local de proiecte de tineret au fost următoarele: 
 
1. CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE NONFORMALĂ. 
 a) 1timularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradiţiilor culturale locale (româneşti 

sau ale minorităţilor etnice) inclusiv prin formarea de meserii tradiţionale ( artistice, artizanale); 
b) 1timularea preocupării pentru lectură şi pentru creaţie literară la tineri; 
c) 1prijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale 

industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare – dezvoltare, software 
etc.); 

d) Asigurarea protecţiei tinerilor în faţa anumitor riscuri ce apar ca urmare a folosirii noilor 
mijloace de comunicare în masă, în particular prin dezvoltarea de competenţe în domeniu, 
recunoscând totodată beneficiile şi oportunităţile pe care acestea le pot oferi tinerilor; 

e) Facilitarea accesului la cultură de calitate a tinerilor din mediul rural prin măsuri speciale de 
participare culturală locală; 

f) Dezvoltarea proiectelor de educaţie nonformală adresate tinerilor; 
g) Implementarea de proiecte pentru valorificarea potenţialului turistic şi cultural al ţării. 
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2. SĂNĂTATE, SPORT  ŞI RECREERE  
a) desfăşurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri , alcool şi tutun în rândul 

adolescenţilor şi tinerilor ; 
b) Educaţie pentru sănătate prin susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere 

sexuală şi atenuarea impactului infecţiei cu HIV; 
c) Implicarea tinerilor cu dizabilităţi în practicarea sportului; 
d) Combaterea excesului de greutate , obezitate în rândul tinerilor prin proiecte specifice; 
e) Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber , vacanţă, sport şi turism pentru tineri. 
  
3. PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT 

           a) 1usţinerea de seminarii, conferinţe şi evenimente similare pentru promovarea participării în 
rândul tinerilor; 

                 b) 1prijinirea de acţiuni specifice de voluntariat; 
  c) Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii. 
 

4. MUNCĂ ŞI ANTREPRENORIAT  
a) 1timularea activităţii economice a tinerilor 

  b)1timularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social. 
 
            La Concursul local de proiecte de tineret care s-a desfăşurat în perioada 07. 04.- 11.06.2014  la 

sediul D.J.1.T.Olt, au fost selectate pentru finanţare un număr de 6 proiecte de tineret depuse de 
organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret, proiecte care au stimulat implicarea activă a 
tinerilor în sfera socială. 

Proiectele selectate la Concursul Local de Proiecte de Tineret: 
 

1. „Participarea tinerilor din judeţul Olt la Concursul Regional de Dezbateri Academice” 
-  proiect depus  de Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Oltenia – ARDOR. 1copul 
proiectului a fost creşterea gradului de implicare a tinerilor în viaţa societăţii. Proiectul s-a desfăşurat 
în perioada 14.07.-01.08.2014 în  Tabăra Cozia, jud. Vâlcea , având ca obiective:  Ob. 1. Activităti de 
organizare, informare şi documentare în peste 5 cluburi de dezbarteri şi desfăşurarea a peste 25 de 
dezbateri în cluburi - perioada 14-27 iulie, în vederea selectării echipelor judeţene care vor participa la 
comp. regională. Ob. 2. Participarea unui nr de 12 tineri din judeţ timp de 5 zile la Concursul Regional 
de Dezbateri Academice organizat în perioada 28 iulie-1 august. Ob.3 Organizarea a 50 de runde de 
dezbateri şi a 2 activităţi adiacente pe perioada concursului.  

Rezultatele proiectului:elevii din liceele unde activează cluburile de dezbateri vor avea 
posibilitatea să asiste la 5 dezbateri şi vor intra în contact cu această metodă, vor descoperi gândirea 
creativă. Comunicarea prin dezbatere va asigura acestor elevi integrarea lor armonioasă, ca adulţi în 
mediul social concurenţial. 

2. " Protecţia mediului şi a patrimoniului rezervat de Delta Dunării! "proiect depus de 
ONCR Filiala Corabia. 1copul proiectului a fost promovarea importanţei abordării unei atitudini 
civice comune, unitare pentru conservarea şi menţinerea biodiversităţii. Proiectul s-a derulat în 
perioada 17.08.- 01.09. 2014 în Corabia – Tulcea şi a avut ca obiective:   

- Ob1. Favorizarea însuşirii unor cunoştinţe din domeniul educaţiei ecologice a participanţilor , 
pe parcursul a 4 zile prin activităţi cu caracter informaţional şi documentar.  

- Ob2 . Implicarea celor 13 participanţi, pe parcursul a 5 zile, în acţiuni cu caracter 
experimental şi demonstrativ, privind conservarea şi protejarea biodiversivităţii Deltei Dunării. 
Rezultatele proiectului au constat în dezvoltarea la tineri a unei atitudini pozitive şi responsabile, 
formarea unui comportament etic , civic şi a unor deprinderi de conservare şi valorizarea 
patrimoniului nostru natural. 

3. "Graţie pe aripile dansului " ediţia  2014, proiect depus de AN1R filiala 1urzilor 1latina. 
1copul proiectului a fost creşterea capacităţii de comunicare şi exprimare artistică prin abilitatea de 
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mişcare artistică , dans modern , contemporan.  Proiectul s-a derulat in 1latina în perioada 01.09.- 
07.09. 2014 şi a avut ca obiective :  

- Ob1. Valorificarea aptitudinilor artistice a 80 de tineri din judeţul Olt şi celelalte judeţe ale 
ţării unde funcţionează Filialele AN1R pe parcursul concursului;  

- Ob. 2  Dezvoltarea  accesului la actul de cultură inovatoare, creativitate artistică şi 
performanţă în artele spectacolului a 80 de tineri pe parcursul proiectului. Rezultatele proiectului au 
fost valorificarea potenţialului şi a simţului artistic a 80 de tineri cu deficienţă de auz-vorbire , 
evidenţiindu-se personalitatea lor într-un cadru optim de interacţiune şi incluziune socială. 

4.”Citeşte!”, proiect depus de Asociaţia pentru Integrarea Tinerilor Olteni. 1copul proiectului 
a fost promovarea autodezvoltării prin intermediul lecturii. Proiectul s-a derulat în perioada 17.07.-
29.08.2014 / Jud. Olt si a avut ca obiective:  

- Ob 1. O campanie de informare în care 5220 de tineri primesc informaţii despre beneficiul 
lecturii;  

- Ob 2. Expunerea unui comportament pozitiv faţă de citit a tinerilor. Rezultatele proiectului 
au constat in faptul că,  60 de tineri au fost pregătiţi să ofere informaţii despre beneficiile lecturii; 
Creşterea cu 10%  a gradului de informare despre dezvoltarea cunoştinţelor prin citit. 

5. "Tradiţia noastră", proiect depus de FPT ELMI . 1copul proiectului a fost formarea unei 
atitudini de respect şi un comportament civic faţă de tradiţie la  100 de tineri din mediul rural . 
Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.07. - 15.-09.2014 /1latina Olt- Tismana Gorj şi a avut ca 
obiective:  

- Ob1. 1timularea interesului tinerilor pentru înţelegerea şi păstrarea tradiţiilor în context 
voluntar, întelegând că meşteşugul este parte din cultura fiecărei comunităţi; 

- Ob2. Valorificarea tradiţiilor din comunitate şi obiceiurile prin introducerea metodelor 
nonformale în prezentarea acestora; 

- Ob.3 Facilitarea schimbului de valori culturale prin dialog social promovând voluntariatul în 
toate formele acestuia. Rezultatele proiectului au vizat  oferirea de sprijin direct pentru integrarea şi 
pentru menţinerea în circuitul tradiţional , dezvoltarea personală a tinerilor din mediul rural, 
dezvoltarea de antreprenoriat social prin identificarea tradiţiilor la nivel local . 

 6. "Recuperarea maeştrilor", proiect depus de Asociaţia Cultural Artistică Lyra. 1copul 
proiectului a fost cunoaşterea şi dezvoltarea abilităţilor de tehnică artistică şi însuşirea unor procedee 
tradiţionale capabile să contureze capacităţile de exprimare artistică. Proiectul s-a derulat în perioada 
16.06.-31.10.2014 în 1latina şi Craiova şi a avut ca obiective:  

- Ob1.Cunoaşterea şi dezvoltarea abilităţilor de tehnică artistică şi însuşirea unor procedee 
tradiţionale capabile să contureze capacităţile de exprimare artistică; 

- Ob2. Dezvoltarea de acţiuni şi activităţi pentru identificarea, încurajarea şi cunoaşterea unor 
tehnologii practice de exprimare a aptitudinilor artistice ale tinerilor în perioada 16 iunie- 31 oct. 
2014.  

Rezultatele proiectului : Participanţii au fost iniţiaţi cu privire la tehnicile artelor plastice, 
cunoaşterea unor procedee specifice de atelier, noţiuni de limbaj specifice tehnicilor artistice, fiind 
capabili să compună minim 2 lucrări de arta plastică . 

Proiecte/acţiuni proprii şi în parteneriat ale DJST OLT, desfăşurate în anul 2014.   
1. "Zilele Tineretului ", proiect derulat de DJ1T Olt, în  1latina în perioada 22.04.-

09.05.2014 în parteneriat cu I1J, C11 Caracal, ce a avut ca scop creşterea interesului tinerilor faţă de 
evenimente specifice domeniilor lor de interes. 

2. „Cultură şi tradiţie în spaţiul românesc!”, proiect derulat de DJ1T Olt , în judeţul 
Vâlcea, în perioada 01.06.-31.07. 2014, în parteneriat cu I1J Olt, 1c. Gimnazială - Pleşoiu, ce a avut 
ca scop stimularea participării tinerilor la activităţi cu caracter extracuricular conducând la lărgirea 
orizontului de cunoaştere a acestora. 

3. "Spune şi tu stop sinuciderii"!, proiect derulat de DJ1T Olt, în 1latina, în perioada 
17.05.-30 .06.2014, în parteneriat cu I1J Olt, Consiliul Judeţean al Elevilor Olt, Centru de Prevenire, 



Pagina 73 din 183 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt, ce a avut ca scop informarea fumătorilor cu privire la riscurile la 
care se expun, prin modalităţi cu totul noi. 

4. "Festivalul soarelui”!, proiect derulat de DJ1T Olt, în 1latina, în perioada 01.06.-
30.06.2014, în parteneriat cu CJE; Mass media locală , ce a avut ca scop promovarea valorilor 
culturale și artistice în domeniul artei fotografice şi a artei plastice. 

5. „Seară literară - poezie şi proză”, proiect derulat de DJ1T Olt, în 1latina, în perioada 
01.10.-31.10 2014, în parteneriat cu I1J Olt, CJE Olt, ce a avut ca scop valorificarea şi promovarea 
experienţelor pozitive, stimulând creativitatea , inovaţia , spiritul de competiţie, atât al tinerilor cât şi 
al adulţilor. 

6. „ Adunarea generală a Consiliului Judeţean al Elevilor Olt” , proiect derulat de 
DJ1T Olt, în 1latina, în perioada 07.11- 09.11 2014 în parteneriat cu CJE Olt , ce a avut ca scop 
elaborarea strategiei Consiliului Judeţean al Elevilor Olt pentru anul şcolar 2014-2015. 

Rezultatele proiectelor proprii şi în parteneriat ale DJST OLT, desfăşurate în anul 2014  s-au 
concretizat în : 

- Dezvoltarea unei atitudini deschise şi entuziaste  a tinerilor faţă de diverse evenimente 
naţionale, locale , ca de exemplu: 2 MAI – Ziua Naţională a Tineretului; 

- Conştientizarea  participanţilor asupra  importanţei acestor evenimente la nivel local şi 
naţional. 

- Informarea tinerilor cu privire la problemele socio-economice şi culturale cu care se 
confruntă tânăra generaţie la momentul actual, în vederea dezvoltării în mod sustenabil a 
comunităţilor prin dezvoltarea politicilor de tineret locale şi naţionale. 

- 1chimbarea atitudinii tinerilor şi a membrilor comunităţii  în ceea ce priveşte voluntariatul, 
importanţa acestuia, necesitatea şi beneficiile implicării în acţiuni de voluntariat. 

- Conştientizarea fenomenului violenţei şi consecinţelor acesteia , implicarea tinerilor în 
activităţi de combatere a comportamentelor violente, antisociale. 

- Crearea unor climate motivante tinerilor, prin participarea lor la concursuri care le-au 
dezvoltat spiritul  de competiţie, fair-playul, au contribuit la dezvoltarea lor personală ; 

- Promovarea valorilor democratice, informarea tinerilor cu privire la drepturile omului şi 
implementarea conceptului de cetăţean european în rândul elevilor. 

Partenerii în acţiunile proprii ale Direcţiei Judeţene pentru 1port şi Tineret Olt au fost 
următorii:,  Fundaţia pentru Tineret Olt, Consiliul Judeţean al Elevilor Olt, Inspectoratul Şcolar  
Judeţean Olt, Clubul 1portiv Şcolar Caracal,  C11 1latina, Asociaţia Judeţeană  de Tenis de Masă Olt, 
Asociaţia Naţională a 1urzilor din România – Filiala 1urzilor 1latina. 

În anul 2014, DJT1 Olt a derulat programele de: 
- tabere sociale- 100 locuri, adresate elevolor cu burse sociale, cât şi elevilor care beneficiază de 

o măsură de protecţie socială, instituită conform Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor omului: copii plasaţi la familii persoane, asistenţi maternali sau servicii de tip rezidenţial; 

- Tabere pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap – 20 locuri, adresate preşcolarilor, 
elevilor şi studenţilor cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali 
profesionişti, conform Legii nr. 448/2006. 
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           Capitolul 7 – Agricultură şi dezvoltare rurală 

 
Condiţiile naturale relieful, clima şi solul au asigurat condiţii optime pentru dezvoltarea în 

judeţul Olt a tuturor ramurilor agriculturii, agricultura devenind o îndeletnicire de bază a locuitorilor 
judetului.  

În conformitate cu prevederile HG 751/2010 direcţiile pentru agricultură exercită funcţia de 
autoritate competentă la nivel judeţean prin care MADR asigură implementarea, monitorizarea şi 
controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate. 

Direcţia pentru Agricultură Olt asigură colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi 
operative şi realizează inspecţiile tehnice din domeniul de activitate, în conformitate cu cerinţele 
legislaţiei naţionale şi comunitare. 

I.  Activităţi  de  colectarea, prelucrarea raportarea datelor statistice şi operative. 
Monitorizarea lucrărilor agricole, urmărind efectuarea în condiţii optime a  principalelor 

acţiuni, începând cu lucrarea de eliberare a terenurilor arabile, arat, înfiinţarea şi întreţinerea 
culturilor, estimarea producţiilor, recoltatul şi depozitarea producţiei în spaţii corespunzătoare, 
autorizate conform legii ; 

Întocmirea dărilor de seamă statistice AGR 2a şi AGR2b; 
Întocmirea situaţiilor privind : balanţa  suprafeţei agricole, inventarierea culturilor semănate în 

toamna fiecărui an, precum şi starea de vegetaţie, propunerile  pentru anul viitor şi transmiterea în 
termenele stabilite la  MADR. 

 Producţia vegetală în anul  2014  
Indicatorul Anul-2014 

GRAU  
Suprafaţa-ha 129.444 
Prod. medie-kg/ha 3.215 
Prod. totala-to 416.162 
Orz  
Suprafata-ha 16.450 
Prod. medie-kg/ha 3.300 
Prod. totala-to 54.285 
ORZOASCA TOAMNA  
Suprafaţa -ha 455 
Prod. medie-kg/ha 3.099 
Prod. totala-to 1.410 
ORZOASCA PRSMAV.  
Suprafaţa -ha 2.200 
Prod. medie-kg/ha 2.200 
Prod. totala-to 4.840 
RAPSTA  
Suprafaţa -ha 14.010 
Prod. medie-kg/ha 2.200 
Prod. Totala-to 30.822 
OVAZ  
Suprafata-ha 5.220 
Prod. Medie-kg/ha 1.760 
Prod. Totala-to 9.187 
MAZARE  
Suprafata-ha 901 
Prod. Medie-kg/ha 2.200 
Prod. Totala-to 1.982 
FL. SOARELUS  
Suprafata-ha 59.518 
Prod. Medie-kg/ha 2.200 
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Prod. Totala-to 130.940 
Soia boabe  
Suprafaţa - ha 254 
Prod. Medie-kg/ha 1.799 
Prod. Totala-to 457 
Soia boabe  
PORUMB  
Suprafaţa -ha 97.380 
Prod. Medie-kg/ha 3.800 
Prod. Totala-to 370.044 
Sorg Boabe   
Suprafaţa – ha  2.370 
Prod. Medie-kg/ha 3.933 
Prod. Totala-to 9.322 
Orez   
Suprafaţa – ha  1.130 
Prod. Medie-kg/ha 4.452 
Prod. Totala-to 5.031 
Peceni   
Suprafaţa – ha  1.555 
Producţia medie – Kg /ha 16.182 
Prod Totală - to 25.163 
Tutun  
Suprafaţa – ha 18 
Producţia Medie – Kg/ha  1.056 
Producţia Totală - to 19 
Sorg centru mături  
Suprafață – ha  745 
Prod. Medie-kg/ha 2.279 
Prod. Totala-to 1.698 
Coriandru  
Suprafaţa – ha  60 
Prod. Medie-kg/ha 200 
Prod. Totala-to 12 
Cartofi  
Suprafaţa – ha  1.876 
Prod. Medie-kg/ha 9.880 
Prod. Totala-to 18.539 
Păşuni naturale  
Suprafaţa – ha  32.529 
Prod. Medie-kg/ha 7.000 
Prod. Totala-to 227.703 
Faneţe naturale   
Suprafaţa – ha  707 
Prod. Medie-kg/ha 5.000 
Prod. Totala-to 3.535 
PLANTE DE NUTREŢ  
Suprafata-ha 12.348 
Prod. Medie-kg/ha 15.827 
Prod. Totala-to 195.434 
LEGUME  
Suprafata-ha 9.482 
Prod. Medie-kg/ha 12.386 
Prod. Totala-to 117.442 
FRUCTE  
Suprafaţa – ha 3.226 
Productie medie kg/ha 1.577 
Prod. Totala to 5.089 
STRUGURS  
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Suprafaţa – ha 6.965 
Prod. Medie-kg/ha 1.531 
Prod. Totala-to 10.661 
ALTE CULTURS/ha 18.766 
Ogoare/ha 2.363 
Ramas neinsam/ha 9.028 
Total arabil/ha 363.743 

      

       Sectorul Zootehnic 
          În sectorul creşterii animalelor , situaţia  efectivelor  şi producţiile acestora se prezintă astfel  in 
anul 2014 :  

a ) Efective                                                                             2014 
     Bovine                                                                           35.418 cap.                                            
     Porcine                                                                        147.404 cap. 
     Ovine+ caprine                                                            229.910 cap. 
     Păsări                                                                        1.621.745 cap. 
b)  Produşi vii obţinuţi 
     Viţei                                                                              19.020  cap. 
     Miei                                                                               97.836 cap. 
     Iezi                                                                                 67.290 cap. 
     Purcei                                                                             89.004 cap. 
   c ) Producţii obţinute 
     Carne bovină                                                                    4.369  to 
     Carne ovine + caprine                                                      2.031  to.                      
     Carne porcine                                                                 12.251  to 
     Carne pasăre                                                                    7.749  to. 
     Lapte de vacă                                                               799.100  hl. 
     Lapte de oaie+capra                                                       73.455  hl. 
     Ouă                                                                               134.950 mii buc  
De asemenea s-au raportat  la  termenele stabilite de MADR, următoarele date statistice: 
- suprafeţele irigate la nivel judeţean (suprafaţa amenajată pentru irigat 179.864 ha,din care 

irigată  în anul 2014-1.167 ha); 
-  operatori şi suprafeţe din agricultura ecologică; 
-  suprafeţe scoase din circuitul agricol ; 
-  date  din sectorul zootehnic ,conform dării de seamă statistice  AGR6 ; 
- preţuri practicate la poarta fermei la ouă, carne de pasare, vinete şi cereale (produse stabilite 

de MADR), preţuri care se transmit la Uniunea Europenă( OUG 67/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea 1IPPA şi a OMA 445/2008); 

stocuri de produse agricole; 
- completarea chestionarelor privind extinderea retelei experimentale de informaţii contabile 

agricole si a studiului de contabilitate a fermei in exploatatiile agricole-RICA-OMA 107/2003 ( s- au  
completat în anul 2014 un număr de 77 chestionare).  

- s-au  prelevat un număr de 41 de probe pe soiuri şi zone, probe  ce au fost înaintate 
Institutului de Bioresure Alimentare Bucuresti .                                                                                                       
 Urmare a acestor analize de laborator s-a  întocmit Catalogul -Calitatea grânelor din recolta 
2013/2014 . 

Date statistice solicitate da MADR şi anume  situaţia statistică a terenurilor la 31/12/2014  
(anual), situaţia parcului de maşini şi tractoare (anual) ; 

II.     Activităţi de avizare şi autorizare 
Înregistrarea operatorilor de produse ecologice, certificaţi ecologic şi a  celor aflaţi în  perioada  

de conversie, precum şi consultanţă, producătorilor care doresc să practice agricultura ecologică (OM 
219/2007 ŞI OM 35/2009, OM 1253/2013/OM  1438/2013, ORD 1255/2014 ). 
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În anul 2014 s-au înscris 29 de operatori. 1uprafaţa  agricolă certificată ecologic este de 
1.069.66  ha şi suprafaţa în conversie ( anul 1,2,3 ) de  1.123,75 ha.    În sectorul zootehnic au depus 3 
producători  fişe de înregistrare ecologică: găini ouătoare certificate 42.978 capete, 16.500 capete in 
conversie, 230 de familii de albine in conversie, şi 8.383.762 de ouă certificate ecologic. 

Avizarea documentaţiilor privind scoaterea definitivă şi  temporară din circuitul agricol, a unor 
terenuri în conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.897/798/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind 
conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea din circuitul agricol. 

Au fost avizate  17 documentaţii  aferente unei suprafeţe de  83.336  mp extravilan 
      

Autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole conform OUG 12/2006 şi 
Ordinului 222/2006. 

Numărul de autorizaţii eliberate: 14 autorizaţii de depozit, capacitate de depozitate 12.000 to.                  
Avizare şi autorizare în sectorul legume fructe (Lg 348/2003,LG.156/2004,OMA 

420/2008.OMA 91/2008) 
Autorizaţii de plantare eliberate               6 
Autorizaţii de defrişare eliberate               10 
 Noi operatori înscrişi în baza de date               10 

1-a autorizat plantarea a 323,19 ha pomi fructiferi şi defrişarea a 35,17 ha de pruni, nuci 
razleţi, caisi şi piersici. 

Autorizarea spaţiilor  destinate comercializării cu amănuntul a vinului vrac (OM 
224/2008) are ca scop asigurarea condiţiilor de comercializare a vinurilor vrac, încadrarea în 
parametrii de calitate a vinurilor comercializate dar şi evidenţa documentelor fiscale de expediţi, 
precum şi a documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole. 

       Numărul de autorizaţii eliberate - 5                                                                                                        
       Numărul de autorizaţii retrase    - 3 
Acţiuni de autorizare - în domeniul  fitosanitar 
În conformitate cu Legea 85/1995 privind aprobarea O.U.G. nr. 4/1995 şi Legea nr. 28/2009 

privind aprobarea Ordonanţei 41/2007, Unitatea Fitosanitară Olt a eliberat/vizat următoarele 
documente fitosanitare: 

Scecificare 2014 

Eliberat  Vizat  

Autorizaţii pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi 
toxice (T) 

2 42 

Autorizaţii pentru prestări de servicii cu produse de protectie a plantelor 9 85 
Certificate de înregistrare pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor 22 109 
Certificate de atestare profesională 54 

  
Eliberarea acestor documente s-a făcut la solicitarea agenţilor economici care comercializează, 

utilizează şi prestează servicii cu produse de protecţie a plantelor în urma inspecţiilor efectuate la 
locul de depozitare a acestora, precum şi prin verificarea maşinilor şi echipamentelor de aplicare a 
tratamentelor fitosanitare. 

Pentru respectarea reglementărilor fitosanitare privind exportul şi circulaţia plantelor, 
produselor vegetale sau a altor obiecte (Ordinul nr. 136/2000, H.G. nr. 563/2007), la solicitarea 
agenţilor economici au fost efectuate inspecţii fitosanitare de carantină, fiind eliberate certificate 
fitosanitare de tip internaţional, respectiv paşapoarte fitosanitare, astfel: 
 

                      

Conform Ordonanţei nr. 136/2000, H.G. nr. 563/2007, O.M. nr. 580/2007, O.M. nr. 583/2007, O.M. 

Scecificare 2014 

Număr certificate fitosanitare de tip internaţional eliberate 138 
Număr paşapoarte fitosanitare eliberate 3960 
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nr. 698/2007 privind înregistrarea producătorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere şi a 
importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte au fost efectuate inspecţii fitosanitare în 
baza cărora au fost eliberate/vizate „Certificate de înregistrare”- 42.    
 

III.     Acţiuni de control 
Efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legume şi 

fructe, Legea 312 /2003rep.(Legea legumiculturii ), Legea 348/2003-(Legea pomiculturii ), normele 
de aplicare a acestora, precum şi alte acte normative din sectorul legume –fructe. Numărul şi rezultatul 
controalelor sunt prezentate, după cum urmează:                                                   

Nr.agenţi verificaţi 227 
Sancţiuni  
aplicate d.c: 

36 

-avertismente  36 
-amenzi nr./lei - 

 

Verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi  în domeniul vitivinicol  în 
conformitate cu Legea  244/2002(legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole),HG 769/2010,HG 1014/2012 (Norme de aplicare a legii) şi alte  acte normative din 
domeniul vitivinicol.Numărul şi rezultatul controalelor sunt prezentate  după cum urmează:        

Verificarea şi avizarea anexelor de plantare, replantare, a viţei de vie , declaraţiilor de 
defrişare, cererilor de modificare a datelor  şi operarea  în Registrul plantaţiilor viticole (OMA  
166/2012). 
     Numărul de anexe  pentru plantare  a fost de 30, din care: 

�   21 de anexe pentru o suprafaţă de 37 ha şi 9 anexe pentru o suprafaţă de 14 ha.                                   

-Număr de documente de însoţire a produselor vitivinicole vizate(OMA 234/2004) 179 
-Număr controale –Lg 244/2004,HG 769/2010, OMA75/2004.OMA 580/2008,OMA 80/2010 41 
Nr.probe prelevate d.c:  32 

-neconforme 15 
-falsificate  
Sancţiuni: 15 
Avertismente 13 
Amenzi 2/46.000 lei 
Sesizari penale la ISJ OLT   
Retragerea de la consumul uman direct /confiscat 485 l 
 

Verificarea agenţilor economici conform OG 12/2006 privind reglementarea cerealelor şi 
a produselor procesate din cereale, HG 1904/2006, HG 415/2004 ,OMA 461/2004, OMA 
445/2008 

Au fost verificaţi 175 agenţi şi au fost aplicate 29 sancţiuni/avertismente.                                                  
 

      Aplicarea prevederilor Regulamentului( CE)2003/2003 al Parlamentului European privind 
îngrăşămintele chimice HG 1261/2006 şi Legea nr.232/2010                                                                              

Nr.agenţi economici verificaţi 35 

Nr probe prelevate  5 
Nr.probe neconforme 0 

 

Inspecţii  în sectorul zootehnic- OUG 34/2012, Legea 72/2002  s-au efectuat 89 de 
inspecţii. 

Inspecţii efectuate la asociaţii profesionale –  2 
Inspecţii efectuate la U.A.T. – 87 
Verificarea operatorilor din agricultura ecologică – (OMA 181/2012; HG 131/2013 şi alte 

acte normative ). 
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S-au efectuat 17 inspecţii : 11 agenţi din sector vegetal, 3 agenţi din sector zootehnie, 3 
comercianţi (importatori), aplicându-se un avertisment. 

 Acţiuni de control – în domeniul fitosanitar 
În conformitate cu Ordinul 38/2009 al M.A.D.R. privind înfiinţarea „poliţiei fitosanitare”, 

specialiştii Unităţii Fitosanitare au efectuat inspecţii la agenţii economici care comercializează, 
utilizează şi prestează servicii cu produse de protecţie a plantelor în vederea verificării modului cum 
aceştia respectă legislaţia fitosanitară, au fost efectuate 172 inspecţii. 

- Efectuarea inspecţiilor fitosanitare de carantină pentru depistarea organismelor de carantină 
fitosanitară (Ordonanţa 136/2000; H.G. 563/2007; Directiva 2000/29/CE), precum şi pentru stabilirea 
prezenţei sau absenţei organismelor dăunătoare conform planurilor naţionale de monitorizare şi a 
deciziilor    Comisiei Europene (2003/766; 2004/200; 2006/133; 2006/464; 2007/201; 2007/410; 
2007/433; 2007/365; 2008/840), după cum urmează: 

Scecificare 2014 

Inspecţii fitosanitare la plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului sau 
reexportului 

138 

Inspecţii fitosanitare la plante, produse vegetale sau alte obiecte  pentru monitorizarea 
organismelor dăunătoare de carantină  

466 

Inspecţii fitosanitare la plante, produse vegetale şi/sau alte obiecte la locul de producţie în 
vederea eliberării paşaportului fitosanitar 

95 

Inspecţii fitosanitare la plante, produse vegetale sau alte obiecte importate din ţări terţe 4 
Inspecţii conform „Programului de conformitate fitosanitară al ambalajelor din lemn cu standardul 
internaţional pentru măsuri fitosanitare ISPM 15” 5 

 

 IV.     Acţiuni de monitorizare –în domeniul fitosanitar 
Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii Produselor de Protecţie a Plantelor Olt a 

desfăşurat în anul 2014 următoarele principale activităţi: 
ACTSUNEA 

- s-a determinat   substanta activa: GLIFOSAT 
-s-au determinat parametrii fizici pentru proba test (proba BELGIA); 
- s-a  intocmit raportul final pentru substanta activa analizata pentru testul interlaborator: (proba BELGIA ) 
- s-au   receptionat si codificat un numar de 12 probe conform programului de monitorizare pe trim.I 2014; 
- s-a efectuat validarea substantei active DIMETOMORF pe Gaz Cromatograf ; 
- s-a determinat substanta activa: TRIBENURON-METIL  pe  Lichid Cromatograf pentru urmatoarele produse: TRIMMER-  1 lot; 
GRANSTAR  SUPER 50 SG -1 lot; RIVAL STAR 75 GD-1 lot 
- s-au determinat parametrii fizici spuma persistenta si Ph-ul pentru  loturi de: TRIMMER -  1 lot; GRANSTAR  SUPER 50 SG -1 lot ; 
RIVAL STAR 75 GD-1 lot 
- s-a determinat substanta activa: TIFENSULFURON-METIL  pe  Lichid Cromatograf pentru  produsul:  
GRANSTAR  SUPER 50 SG – 1 lot; HARMONY EXTRA -1 lot 
- s-a determinat substanta activa: TRIBENURON-METIL  pe  Lichid Cromatograf pentru  produsele:  
TRIMMER -1lot; GRANSTAR SUPER 50 SC-1 lot; RIVAL STAR 75 GD-1 lot; RIVAL SUPER STAR 75 GD-2 loturi; HARMONY 
EXTRA -1 lot 
- s-a determinat substanta activa: CLORSULFURON  pe  Lichid Cromatograf pentru  produsul: RIVAL SUPER STAR 75 GD -2 loturi 
- s-a determinat substanta activa: DELTAMETRIN  pe  Lichid Cromatograf pentru  produsul: K’OBIOL 25 EC –1 lot  
- s-a determinat substanta activa:PIPERONIL-BUTOXID pe Gaz Cromatograf pentru  produsul: K’OBIOL 25 EC–1 lot  
- s-a determinat substanta activa: DIMETOMORF pe  Gaz  Cromatograf pentru  produsul: ACROBAT MZ 90/600 WP- 3 loturi 
- s-a  determinat substanta activa: AZOXISTROBIN  pe  Gaz  Cromatograf pentru  produsele: ORTIVA 250 SC- 1 lot; AMISTAR 
XTRA 280 SC -1 lot 
- s-a  determinat substanta activa: CIPROCONAZOL pe  Gaz  Cromatograf pentru  produsul  
AMISTAR XTRA 280 SC -1 lot 
- s-au determinat parametrii fizici :densitatea ,spuma persistenta, suspensibilitate, Ph-ul, umectabilitate pentru  12 loturi de probe  

 - s-a determinat chimic substanta activa:MANCOZEB pentru: ACROBAT MZ 90/600 WP -3 loturi 
- s-au   receptionat si codificat un numar de 22 probe conform programului de monitorizare pe trim.II 2014; 
- s-au determinat parametrii fizici pentru cele 22 de probe prelevate: spuma persistenta, Ph, densitate, umectabilitate, 
suspensibilitate 
- s-a determinat chimic  substanta activa: CUPRU la 4 loturi de CURZATE MANOX 
-  s-a determinat chimic  substanta activa: MANCOZEB la 4 loturi de CURZATE MANOX; 1 lot de PERGADO MZ, 3 loturi de 
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, 5 loturi de DITHANE M 45, 1 lot de NOVOZIR MN 80, 1 lot de ACROBAT MZ 90/600 WP, 1 lot de 
CYMCO 72 WP 
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- s-a determinat chimic  substanta activa: PROPINEB la 3 loturi de ANTRACOL 70 WP 
- s-a determinat chimic  substanta activa: METIRAM la un lot de CABRIO TOP si un lot de POLYRAM DF 
-s-a determinat substanta activa: PIRACLOSTROBIN  pe HPLC la un lot de CABRIO TOP 
- s-a determinat substanta activa: CIMOXANIL pe HPLC, la 4 loturi de CURZATE MANOX 
- s-a determinat substanta activa: MANDIPROPAMID pe HPLC, la un lot de PERGADO MZ 
- s-a determinat substanta activa:TEMBOTRIONE si ISOXADIFEN-ETIL pe HPLC  la un lot de LAUDIS OD 66 
- s-a determinat substanta activa: MEFENOXAM pe GC, la 3 loturi de RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 

 - s-a determinat substanta activa: DIMETOMORF pe GC la un lot de ACROBAT MZ 90/600 WP 
 - S-au analizat substanţele active si s-au determinat parametrii fizici eliberându-se buletine de analiza pentru următoarele probe: 

- 11 probe cu amestec de substanţa  activa : TEBUCONAZOL; 1 proba cu  amestec de substante active: TEBUCONAZOL + 
IMIDACLOPRID; 1 proba cu substanta activa: FENHEXAMID; 1 proba cu substanta activa: PROCLORAZ; 3 probe cu substanta 
activa: DIMETOAT. 

  

- Conform Programului Naţional de Monitorizare a Calităţii Produselor de Protecţie a 
Plantelor s-au efectuat 9 inspecţii la  agenţii economici care comercializează şi distribuie produse de 
protecţie a plantelor, în urma cărora au fost prelevate 10 probe de produse de protecţie a plantelor. 

- Conform Programului Naţional de Monitorizare a reziduurilor de pesticide în legume, fructe 
şi cereale autohtone, specialiştii Unităţii Fitosanitare au prelevat 45 probe, care au fost analizate la 
Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante şi Produse Vegetale 
Bucureşti: 

- În conformitate cu planurile naţionale de monitorizare şi Deciziile Comisiei Europene au fost 
efectuate inspecţii fitosanitare la plante, produse vegetale - sau alte obiecte pentru cunoaşterea 
statutului fitosanitar al organismelor de carantină, în vederea împiedicării răspândirii acestora, precum 
şi pentru organizarea combaterii oficiale. În acest scop, cu ocazia inspecţiilor au fost prelevate un 
număr de 296 probe de plante, care au fost expediate pentru analize de laborator la Laboratorul 
Central Fitosanitar Bucureşti: 

- Pentru respectarea reglementărilor fitosanitare în vigoare s-au efectuat inspecţii fitosanitare 
în pepinierele pomicole, silvice şi dendrologice înregistrate. Cu ocazia inspecţiilor au fost prelevate un 
număr de 135 probe de plante, care au fost expediate pentru analize de laborator la Laboratorul 
Central Fitosanitar Bucureşti. 

- Urmărirea evoluţiei agenţilor de dăunare (agenţi fitopatogeni, dăunători), iar în funcţie de 
fenofaza plantelor şi a condiţiilor climatice s-au întocmit şi transmis „Buletine de avertizare” la 
agenţii economici din agricultură şi primării. 

Acţiune de monitorizare privind vânzarea terenurilor agricole. 
In perioada mai – decembrie 2014 au fost depuse un nr. de 1.927 oferte de vanzare cu 

suprafata de 1.702,35 ha privind vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan (Legea. 17/2014 şi 
ORD. 719/2014). 
 

V.  Ajutor de minimis  
- HG. 606/2014 pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 

manifestate in perioada aprilie – iulie 2014 asupra culturilor agricole in spaţii protejate; 
Numărul beneficiarilor a fost de 451, aferent sumei de  4.374.245 lei. 
- HG. 867/2014 pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 

manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol"; 
Numărul beneficiarilor a fost de 248, aferent sumei de 181.212 lei. 

 
VI .     FONDURI EUROPENE 
Aplicarea OMA 465/2012,privind atribuţii de verificare pe teren a dosarelor cererilor de plată 

aferente anului IV, depuse în cadrul Măsurii 141-1prijinirea fermelor  agricole de semisubzistenţă 
,cuprinsă în Axa 1 din PNDR 2007-2013,în baza acordurilor de delegare nr. P87/20/12/2012 au  fost 
verificate un număr de 70 dosare, cereri de plată, aferente unei sume de 105.000 euro. 
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  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Olt 
Centrul judeţean răspunde de realizarea strategiei Agenţiei de Plaţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură în teritoriu, de aplicarea pârghiilor şi mecanismelor specifice plăţilor, în concordanţă cu 
cerinţele legislaţiei în vigoare. 

Centrul judeţean este instituţie publică cu personalitate juridică prin care se asigură executarea 
funcţiilor tehnice şi administrative în teritoriu. 

La nivelul judeţului Olt sunt un numar de 6 centre locale: Centrul Local Bals, Centrul Local  
Caracal, Centrul Local Corabia, Centrul Local Draganesti, Centrul Local 1cornicesti, Centrul Local 
1latina ce acopera toate cele 112 localităţi ale judetului. 

Arondarea comunelor pe centre locale se regăseşte în tabelul prezentat mai jos: 

Nr. 

crt.
Comuna

Nr. 

crt.
Comuna

Nr. 

crt.
Comuna

Nr. 

crt.
Comuna

Nr. 

crt.
Comuna

Nr. 

crt.
Comuna

1 Baldovineşti 1 Băbiciu 1 Brastavăţu 1 Crâmpoia 1 Bărăşti 1 Bălteni

2 Balş 2 Bucinişu 2 Cilieni 2 Dăneasa 2 Coloneşti 2 Brebeni

3 Bârza 3 Caracal 3 Corabia 3 Drăgăneşti – Olt 3 Corbu 3 Cârlogani

4 Bobiceşti 4 Cezieni 4 Gârcov 4 Ghimpeţeni 4 Cungrea 4 Coteana

5 Brâncoveni 5 Deveselu 5 Giuvărăşti 5 Izvoarele 5 Făgeţelu 5 Curtişoara

6 Călui 6 Dobrosloveni 6 Grojdibodu 6 Mărunţei 6 Icoana 6 Dobroteasa

7 Dobreţu 7 Drăghiceni 7 Gura Padini 7 Mihăeşti 7 Leleasca 7 Găneasa

8 Dobrun 8 Fălcoiu 8 Ianca 8 N. Titulescu 8 Movileni 8 Grădinari

9 Găvăneşti 9 Fărcaşele 9 Izbiceni 9 Radomireşti 9 Oporelu 9 Ipoteşti

10 Iancu Jianu 10 Gostavăţu 10 Obârşia 10 Seaca 10 Optasi Măgura 10 Milcov

11 Morunglav 11 Gradinile 11 Orlea 11 Sprâncenata 11 Poboru 11 Perieti

12 Oboga 12 Redea 12 Rusăneşti 12 Stoicăneşti 12 Potcoava 12 Pleşoiu

13 Osica de Jos 13 Rotunda 13 Ştefan cel Mare 13 Tufeni 13 Sârbi Măgura 13 Priseaca

14 Osica de Sus 14 Scărişoara 14 Tia Mare 14 Vâlcele 14 Scorniceşti 14 Sâmbureşti

15 Piatra Olt 15 Stoeneşti 15 Urzica 15 Văleni 15 Spineni 15 Schitu

16 Pîrşcoveni 16 Studina 16 Vădastra 16 Tătuleşti 16 Slatina

17 Şopârliţa 17 Traian 17 Vădăstriţa 17 Topana 17 Slătioara

18 Voineasa 18 Vlădila 18 Vişina 18 Strejeşti

19 Vulpeni 19 Vişina Nouă 19 Şerbăneşti

20 Teslui

21 Valea Mare

22 Verguleasa

23 Vitomireşti

24 Vultureşti

CL BALS CL SLATINACL SCORNICESTICL DRAGANESTICL CORABIACL CARACAL

 
 

 Primirea cererilor de subvenţie aferentă SAPS depuse de către fermieri aferente 
campaniei 2014 (an agricol 2013-2014) 

În perioada 01 martie 2014 şi 15 iunie 2014 s-a desfăşurat în cadrul în cadrul serviciului 
Autorizare plati, IT si in cadrul centrelor locale activitatea de primire cereri de subvenţie depuse de 
fermieri, aferente campaniei 2014. 

La centrele locale s-au depus cererile fermierilor cu suprafete de pana in 50 ha iar la 1AP,IT 
cererile fermierilor care utilizeaza o suprafata de teren mai mare de 50 ha. 

1ituaţia numărului de cereri depuse şi a suprafeţei solicitate de către fermieri în campania 2014 
(an agricol 2013-2014) pe centre locale şi centrul judeţean este următoarea: 

 
Numar de cereri Suprafata 

solicitata 
Numar cereri Suprafata solicitata - ha 

Nr.parcele 

solicitate 

Centre locale (total pe toate) 37.829 128.214,93 177.986 

Centrul judetean 764 247.113,33 33.678 
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Total 38.560 335.107,03 211.664 
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38%

62%

Situatia suprafetelor solicitate de catre 

fermieri in campania 2014

Centre locale

Centrul judetean

 
 
1ituaţia numărului de cereri depuse, a suprafeţei solicitate şi a numărului de parcele pentru 

care se solicită sprijin de către fermieri in campania 2014 (an agricol 2013-2014) repartizată pe fiecare 
centru local şi centrul judetean este următoarea: 

Numar de cereri / Sucrafata solicitata 

2014 
Numar cereri 

Sucrafata solicitata 

ha 

Nr. carcele 

solicitate 

CL Bals 6.217 18.843,28 28.525 

CL Caracal 6.388 24.272,39 30.555 

CL Corabia 7.616 26.432,31 38.614 

CL Draganesti 3.812 15.142,98 18.169 

CL Scornicesti 6.382 21.394,26 28.859 

CL Slatina 7.381 21.908,48 33.264 

Centrul judetean 764 207.113,33 33.678 

TOTAL 38.560 335.107,03 211.664 
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Din analiza cifrelor şi graficelor de mai sus se observa o scădere a numărului de cereri depuse 

la centrele locale şi o creştere a numărului de cereri ale fermierilor mari (peste 50 ha) depuse la 
centrul judeţean. 

Analizand si suprafata solicitata de catre fermieri pe centrele locale si comparand cu cea 
solicitata pe centrul judetean se observa cresterea suprafetei solicitata de catre fermierii mari (peste 50 
ha) pe parcursul celor 8 campanii. 

Rezulta o comasare accelerata a suprafetelor, disparitia treptata a fermierilor mici, ferme de 
subzistenta si extinderea sau aparitia fermierilor mari. 

1i in anul 2014, pentru depunerea cererilor de sprijin, APIA a pus la dispozitia fermierilor 
aplicatia IPA Online pentru depunerea electronica a cererilor. 

Încă din campaniile 2007-2008, APIA CJ Olt a spijinit fermierii în ceea ce priveşte 
identificarea parcelelor, prin punerea la dispoziţia acestora a LPI1-WEB prin intermediul căruia 
fermierii puteau să îşi vizualizeze parcelele. 

Această aplicaţie a fost dezvoltată de experţii germani din cadrul Proiectului de înfrăţire, 
ducând la apariţia aplicaţiei IPA-online, aplicaţie ce permite identificarea parcelelor agricole deţinute 
de fermieri prin intermediul internetului. 
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Avantajele utilizarii aplicatiei IPA Online pentru depunerea cererilor de sprijin sunt 
urmatoarele: 

• Nu mai sunt necesare hărţile pe hârtie;  
• 1uprafaţa digitizată de fermier este măsurată foarte exact;  
• Riscul depunerii unei cereri de sprijin incorecte este mai mic, deci şi riscul de a primi 

sancţiuni este mai mic;  
• Consistenţa datelor este verificată de sistem, ceea ce duce la reducerea numărului de 

erori. În plus, suma suprafeţelor parcelelor digitizate este calculată automat;  
• Rezultatele sunt disponibile în orice moment. 1olicitantul poate salva declaraţia de 

suprafaţă pe calculatorul personal sau, daca este nevoie, poate să o tipărească;  
• În anul următor digitizării iniţiale, tot ce trebuie să facă solicitantul este să actualizeze 

schiţele, ceea ce duce la o economie semnificativă de timp.  
Toate cererile 1AP1 aferente campaniei 2014 au fost depuse cu ajutorul aplicatiei IPA Online 

de catre fermieri cu sprijinul functionarilor APIA CJ Olt. 
Realizarea controlului administrativ in sistem, solutionarea supradeclararilor, 

suprapunerilor si a altor neconformitati aparute, instrumentare plati necuvenite, actualizari 
LPIS; 

Dupa primirea si verificarea cererilor in baza de date cat si suport hartie s-a realizat controlul 
administrativ (incrucisat), salvare – verificare – actualizare pentru declansarea supradeclararilor si a 
altor erori ce necesita corectura sau clarificari din partea fermierilor. 

A rezultat un numar de aproximativ 200 blocuri fizice supradeclarate cu aproximativ 50 % mai 
putin fata de campania 2013 precum si suprapuneri de parcele in urma digitizarii efectuate cu aplicatia 
IPA Online. 

1-a procedat la notificarea fermierilor, la solicitarea documentelor care atesta dreptul de 
utilizare a terenului si la rezolvarea supradeclararilor si suprapunerilor. 

In activitatea de rezolvare a supradeclararilor si suprapunerilor a fost implicat un numar de 65 
persoane atata din cadrul centrului judetean - 1AP cat si din cadrul centrelor locale. 

Acestea s-au deplasat, dupa caz, atat la fata locului cat si la primariile aferente UAT-ului pe 
care se afla blocul fizic. 

1-au analizat si instrumentat toate platile necuvenite aferente campaniei 2014 raportata la 
campaniile anterioare. 

1-au colectat solicitarile de actualizare a limitelor, suprafetelor si categoriilor de folosinta a 
blocurilor fizice depuse de catre fermieri la primirea cererilor si s-au efectuat actualizarile respective 
in baza de date LPI1. 

 
Autorizarea pentru plata in avans a cererilor de subvenţie aferente campaniei 2014 (avans 

şi plata finala) 
La data de 15 octombrie 2014 la nivel de tara a demarat campania de autorizare pentru plata in 

avans – aproximativ 50% din drepturile aferente platii 1AP1. 
APIA CJ Olt a demarat actiunea la data stabilita prin serviciul AP, IT si centrele locale avand 

programati dupa aplicarea filtrelor de restrictii un numar de aprox. 38.000 fermieri din totalul de 
38.560 cereri de subventie depuse in campania 2014. 

Din totalul de 38.560 cereri programate pentru autorizarea pentru plata in avans un numar de 
aprox. 560 cereri nu pot fi autorizate datorita problemelor de sistem, erori LPI1 neinstrumentate, 
supradeclarari, problemelor de corectitudine a conturilor bancare care nu au permis preluarea pe 
listele de plata desi aveau toate controalele efectuate dar necesitau clarificari din partea fermierilor, 
neincadrarea in data limita (30 noiembrie 2014) pentru efectuarea aproba caz, erori blocante, etc. 

Autorizarea pentru plata in avans presupune un efort deosebit din partea tuturor angajatilor din 
centrele locale cat si a celor din cadrul serviciului Autorizare plati, IT pentru incadrarea in termenul 
stabilit de APIA Central pentru finalizarea autorizarii. 
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1-au desfasurat actiuni de realizarea a controlului administrativ, aprobarea cazului, efectuarea 
D1, Anexa 42, esantionarea pentru A1, transmiterea catre centre a esantionului si efectuarea 
controlului, verificarea periodica a restantelor la AC, D1 si A1, generarea listelor de plata, aprobarea 
lor, scanarea si transmiterea electronic prin serviciul AP,IT catre APIA Central, solutionarea 
diverselor probleme ce au aparut in aceasta etapa. 

Dupa autorizarea la plata se procedeaza la corecturile de cont bancar ce nu permit plata catre 
fermieri din diferite motive (cont inchis, neconcordanta CNP/CUI, cont necorespunzator pentru 
virarea subventiei, cont inexistent, CNP eronat, etc.) 

Incepand cu data de 1 decembrie, APIA - CJ Olt prin centrele locale si AP,IT a demarat 
autorizarea pentru plata regulara – plata finala, diferenta fata de avans care s-a finalizat in termenele 
ipuse de catre APIA Central. 

Totalul sumelor autorizate pe schema 1AP1 la nivelul judetului Olt pana la data de 
21.01.2015, aferente campaniei 2014, este de 50.799.681,44 Euro defalcat pe centre locale astfel: 

 
� Centrul judetean Olt        30.688.884,22 Euro; 
�  Centrul local Bals           2.934.951,80 Euro;  
�  Centrul local Caracal          3.796.587,93 Euro; 
�  Centrul local Corabia           4.221.668,07 Euro; 
�  Centrul local Draganesti        2.382.725,17 Euro; 
�  Centrul local 1cornicesti     3.358.526,86 Euro; 
�  Centrul local 1latina          3.416.337,39 Euro. 

Autorizarea la plata – plati regulara, in anul 2014 pentru 2013; 
Incepand cu data de 01.12.2013 s-a demarat actiunea de autorizare la plata – plata regulara, 

finala. 
La data de 10.01.2014 – APIA CJ Olt a reusit autorizarea la plata a tuturor fermierilor care au 

depus cerere in campania 2013. 
Totalul sumelor autorizate pe schema 1AP1 la nivelul judetului Olt pana la data de 

10.01.2014, aferente campaniei 2013, este de 45.839.007,75 Euro defalcat pe centre locale astfel: 
� Centrul judetean Olt        27.279.443,80 Euro; 
�  Centrul local Bals           2.694.833,00 Euro;  
�  Centrul local Caracal          3.511.482,00 Euro; 
�  Centrul local Corabia           3.932.529,00 Euro; 
�  Centrul local Draganesti        2.149.236,34 Euro; 
�  Centrul local 1cornicesti     3.101.195,54 Euro; 
 Centrul local 1latina          3.170.288,00 Euro. 

 Măsuri de Piaţă 
Restructurare/reconversie plantaţii viticole OMADR nr. 247/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare 
� Campania vitícola     2011-2012 
� Număr cereri depuse:     6 
� Total sumă autorizată                              720.968,43 euro (3.192.520,31 lei) 
� Campania vitícola     2013-2014 
� Număr cereri depuse:       2 
� Număr cereri autorizate                                              2 
� Termen sumă autorizată                           198.886,00 euro (880.687,10 lei) 

Sector apicol – HG nr. 1050/2013 privind aprobarea Programului Naţional Apicol  pe 
perioada 2014-2016, cu modificările şi completările ulterioare 

1prijin financiar pentru combaterea varoozei, pentru refacerea şeptelului prin achiziţia de 
matci, familia de albine, roi pe faguri şi roi la pachet, asistenţa tehnica apicultori, raţionalizarea 
stupăritului pastoral, asistenţă laborator analiză fizico-chimică a mierii. 
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1e decontează cheltuielilele efectuate pentru cele două acţiuni (50% - buget naţional şi 50% - 
FEGA) 

� Număr cereri depuse:       5    
� Număr cereri autorizate:      5    
� Total sumă autorizată:     481.704,49 lei 

Furnizarea laptelui în instituţiile şcolare - HG 1628/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare 

1prijinul financiar este plătit de APIA-CJ în limita a maxim 0,25 l lapte/copil beneficiar/zi de 
şcoală/instituţie şcolară 

� Număr cereri depuse:       2 
� Număr cereri autorizate:       2 
� Total sumă autorizată:      271.676,209 euro 

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

� Număr cereri depuse:       2 
� Număr cereri autorizate:       2 
� Total sumă autorizată:       21.578,26 lei 

Administrare cotă de lapte anul 2012/2013 – HG nr. 852/2005, cu modificările şi   
completările ulterioare 

� Număr declaraţii de vânzare directă depuse:           2959 
 
AJUTOARE SPECIFICE COMUNITARE 
Ajutor specific pentru agricultura ecologică – HG nr. 759/2010 cu modificările şi 

completările ulterioare 
� Număr cereri depuse:       6 
� Număr cereri autorizate:       5 
� Total sumă autorizată:       1.795,06 euro (8.009,60 lei) 

 
MĂSURI DELEGATE DIN PNDR – PILONUL II 
1. Măsura 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor –pachetul a) – porcine 
OMADR nr. 149/2012 cu modificările şi completările ulterioare 

Număr cereri de plata depuse 6 

Număr cereri autorizate 5   

Numar cereri decont justificativ 20 

Total sumă autorizată 
1.350.199,04 euro 

(6.036.739,92 lei) 

Numar adeverinte finantare capital de lucru eliberate 4 

 
1. Măsura 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor –pachetul b) – pasari 
OMADR nr. 239/2012 cu modificările şi completările ulterioare 

Număr cereri de plata depuse 1 

Număr cereri autorizate 1 

Numar cereri decont justificativ 3 

Total sumă autorizată 
18.118,10 euro 

(81.009,03 lei) 

 
SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT – Măsuri specifice 
BUGET DE STAT 
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1. Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură – HG nr. 763/2013, 
OMADR nr. 1229/2013, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Număr cereri trimestriale depuse 2215 
Număr cereri autorizate 2210 
Total sumă autorizată 18.300.917,86 lei 

 
2. Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale – HG nr. 207/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Număr cereri de plată depuse 12 
Număr cereri autorizate 12 
Total sumă autorizată 78.880,00 lei 

 

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

Vegetal  
Număr cereri de plată depuse 210 
Număr cereri autorizate 210 
Total sumă autorizată 1.513.394,00 lei 

 
Zootehnie 
Număr cereri de plată depuse 6 
Număr cereri autorizate 6 
Total sumă autorizată 101.160,00 lei 

 
4. Ajutoare nationale tranzitorii in sectorul zootehnic la speciile bovine si 

ovine/caprine 2014 – OMADR nr. 573/2014, cu modificările şi completările ulterioare 
Au fost depuse 2.517 cereri, acestea se afla în verificare administrativă. 
 
5. Rentă viageră agrícola – Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 
Număr rentieri 990 
Număr carnete vizate 804 

Total sumă autorizată 
187.417,24 euro 
(828.193,25 lei) 

 

RECUPERARE DEBITE 
La data de 31 decembrie 2014 situatia recuperarii debitelor se prezinta astfel: 
 
Total debitori -1. 867, din care: 1.408 au achitat şi 459 sunt restanţieri. 
 
Din 459 debitori: 
- 6 debitori au creanţa principală între 0 – 10lei, 
din care:  
� 5 debitori au rămas cu debit total (creanţă +majorări) < 10 lei 
� 1 debitor a rămas cu debit total (creanţă +majorări) > 10 lei 
- 453 debitori au creanţa principală > 10lei; 
 
Din 453 debitori care au debit total (creanţă +majorări) > 10lei:  
- 226 debitori au rămas cu debit total (creanţă +majorări) < 10 lei şi au fost notificaţi; 
- 227 debitori au rămas cu debit total (creanţă +majorări) > 10 lei 
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Din cei 228 debitori cu debit rămas > 10 lei: 
- 171 debitori cu dosare de executare silită daţi spre executare la ANAF; 
- 14 debitori pentru care s-a transmis procesul verbal, dar nu au trecut 30 zile; 
- 43 debitori sunt decedaţi, din care: 
- 22 debitori decedaţi – cu moştenitori, din care: 
  -    9 debitori decedaţi, sunt în executare moştenitorii; 
  -  13 debitori decedaţi, au fost notificaţi moştenitorii; 
-  6 debitori decedaţi pentru care răspunsul primăriei a fost: nu se cunosc moştenitorii;  
- 14 debitori decedaţi – se aşteaptă răspuns de la primării; 
-   1 debitor decedat – fără moştenitor (răspuns oficial primărie). 
 
Total sumă debite     4.825.371,79 lei din care: 
- Creanţa principală:    4.526.793,26 lei 
- Majorări:         298.578,53 lei 
 
Total recuperări debite     2.156.431,25 lei din care: 
- Creanţa principală:    1.987.074,39 lei 
- Majorări:         169.356,86 lei 
 
Total debite ramase de recuperat   2.667.767,851 lei din care: 
- Creanţa principală:     2.538.546,131 lei 
- Majorări:          129.221,72 lei 

 
        
Camera Agricolă Judeţeană Olt 
Activitatea Camerei Agricole Judeţene  Olt are  ca obiectiv specific accesul producătorilor 

agricoli şi a specialiştilor din mediul rural şi periurban la informaţii, consiliere, legislaţie agricolă, 
programe şi oportunităţi de finanţare prin măsurile cuprinse în  programul FEADR, în scopul 
promovării intereselor fermierilor şi atragerii de fonduri europene. Toate aceste acţiuni sunt  în 
concordanţă cu potenţialul natural, economic şi uman din zona agricolă a judeţului Olt, în scopul 
asigurării securităţii alimentare a populaţiei şi crearea de disponibilităţi destinate schimburilor 
comerciale efectuate de fermieri. 

În anul 2014 Camera Agricolă Judeţeană   Olt, a  întreprins următoarele acţiuni principale:  
1. Promovarea ,,PROGRAMULUI NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

2014-2020,, şi  acţiunile de popularizare şi informare a,, PNDR 2014 -2020”, s-au desfăşurat lunar în 
comunele judeţului sub formă de întâlniri, mese rotunde organizate de consilierii C.A.J.Olt şi 
producătorii agricoli . 

2. Prezentarea de informaţii  generale  privind ,,fondurile structurale’’. 
La sediul  C.A.J.  OLT , a  Camerelor locale, sau la primariile din judet în perioada ianuarie  –

decembrie  2014 au fost organizate întâlniri, mese rotunde, caravane de informare, cu producătorii 
agricoli, pe tema accesării  fondurilor structurale. Au fost date îndrumări posibililor beneficiari, 
privind modul cum pot accesa aceste fonduri nerambursabile şi cum să implementeze proiectul de 
finanţare respectiv, au fost date soluţii despre conţinutul documentaţiei ,de la caz la caz ,aceasta având 
un memoriu justificativ sau studiu de fezabilitate (măsura 121),proiect tehnic (în cazul construcţiilor), 
plan de afaceri, (măsura 112 şi 141) precizându-se că în accesarea fondurilor  structurale, consultanţa 
este indispensabilă. A fost prezentata şi măsura 142 privind constituirea grupurilor de producători. 

3. Informarea şi popularizarea măsurilor pentru accesarea de fonduri europene 
nerambursabile.  
         Acţiunea de popularizare şi informare privind accesarea măsurii 112 – ,, Instalarea tinerilor 
fermieri ’’; 141 ,,Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă,  312 – Sprijin pentru crearea şi 
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dezvoltarea de micro-Intreprinderi, a continuat pe toată perioada anului  cu precădere în sesiunile 
deschise din perioadele de depunere a  proiectelor  pe această măsură .  

Atât masurile 112 ,,Instalare tineri fermieri’’ ;141  ,,1prijinirea fermelor de semi-subzistenţă’’; 
312 – 1prijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-Intreprinderi, au avut sesiuni succesive deschise 
pe parcursul anului 2014, numai pe Grupuri de Acţiune Locală (G.A.L.) 
       1-a prezentat la fiecare solicitant interesat, lista  documentelor necesare pentru accesarea 
măsurilor menţionate, s-a făcut calculul practic al UDE-eurilor pentru  structura culturilor şi structura 
producţiei zootehnice, pe anul 2014 pentru a se vedea dimensiunea economică a fiecărei  exploataţii 
agricole, s-au intocmit proiecte şi s-a discutat despre investiţiile propuse a se realiza prin accesarea 
fondurilor structurale . 

Permanent Camera Agricola Judeteana Olt : 
� Elaborează modele cadru de proiecte în domenii agricole pentru obţinerea de finanţare din 

fonduri europene şi le pune la dispoziţia producătorilor agricoli, întocmeşte proiecte, cereri 
de plată pentru producătorii agricoli ce au proiecte în derulare; 

� Elaborează planuri de afaceri pentru finanţări din fonduri nerambursabile sau pentru dosare 
de creditare 

� Elaborează, la cerere, documentaţii complete pentru diferite programe de finanţare în ferme 
sau în spaţiul rural; 

� Asigură asistenţă în perioada de implementare a investiţiilor pentru care au fost întocmite 
proiectele; 

� Asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor 
europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene; 

� Identifică potenţiali beneficiari ai programelor europene de dezvoltare agricolă; 
� Tine evidenţa beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari care au depus sau vor depune 

proiecte; 
� Asigură asistenţă în perioada de implementare a investiţiilor pentru care au fost întocmite 

proiectele; 
4. Consilierea posibililor beneficiari  pentru  întocmirea de proiecte pentru accesarea de 

fonduri europene pentru producătorii agricoli .  
Pentru posibilii beneficiari ai celor trei măsuri, s-a făcut consilierea acestora atât la sediul 

C.A.J.OLT ,sau în comunele unde îşi au sediul fermele de semi-subzistenţă sau ale tinerilor fermieri 
instalati pentru prima data ca sefi de exploataţie. 1-au avut în vedere următoarele: 

- obiectivele propuse prin proiect (generale şi specifice) 
- condiţiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 
- tipul de investiţii şi cheltuieli eligibile 
- criteriile de selecţie a proiectului 
- completarea, depunerea şi verificarea dosarului cererii de finanţare 
CAJ OLT asigură  permanent asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea 

fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;  
În anul 2014 au fost consiliati un nr. de peste 472 posibili beneficiari ai fondurilor 

structurale, consiliere care s-a facut atat la sediul CAJ OLT, la sediile Camerelor locale din judet, la 
sediile primariilor din cele 112 localităţi, cat şi in timpul desfasurarii cursurilor de calificare pe 
meserii  a producatorilor agricoli, cunoscandu-se faptul ca pentru accesarea fondurilor structurale se 
cere calificarea beneficiarilor in domeniul agricol atat la autorizarea acestora conform OUG 44/2008 
cat si la intocmirea contractelor de arendare si inregistrare. 

5. Realizarea proiectelor de dezvoltare rurală  – 2014; 
Consultanţii de la nivel  judeţean şi local s-au implicat în acordarea de consultanţă atât pentru 

întocmirea documentaţiilor necesare accesării de fonduri FEADR de către potenţialii beneficiari, cât şi 
pentru implementarea acestora. 

În  anul  .2014 au fost întocmite în cadrul CAJ OLT,un nr. de   2 proiecte pe măsura 
121,,Extinderea exploatatiilor agricole’’ în valoare de 70 000 Euro. 
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Deasemenea in  anul  .2014 au fost întocmite în cadrul CAJ OLT,un nr. de  50 cereri de plata 
pe masura 112 si circa 250 cereri plata pe masura 141.1-a acordat consiliere si intocmit proiecte 
tuturor celor care  s-au adresat institutiei si au realizat proiecte pe GAL- uri 

6. Acţiuni de  informare şi promovare  prin organizarea de seminarii , întâlniri ,mese 
rotunde, dezbateri pe diferite teme de agricultura  .   
      Camera Agricola Judeteana   OLT, împreună cu Camerele Agricole Locale  din judet, a organizat 
în anul 2014  un numar de 7  seminarii, 69  întâlniri, 31 mese rotunde, 35 dezbateri,1 târg,1 expozitie 
si 3 festivaluri la care au participat  peste 3282 persoane (specialişti, reprezentanţi ai asociaţiilor de 
fermieri şi familiale, tineri fermieri, producători agricoli, reprezentanţi ai diverşilor furnizori de 
seminţe şi material săditor, pesticide, utilaje, maşini agricole, echipamente şi linii de procesare a 
produselor agroalimentare). 

7. Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate în aplicarea de tehnologii agricole 
performante; 

Consultanţii de la nivel judeţean şi local s-au implicat în permanenţă în acordarea de 
consultanţă de specialitate direct fermierilor, cu precădere celor din fermele familiale mici şi mijlocii, 
cuprinzând servicii cu caracter tehnico-economic şi tehnologic de specialitate. de asemenea, s-a 
acordat consultanţă individuală persoanelor interesate  la sediile judeţene şi  locale, prin telefon, e-
mail .etc.  

SITUAŢIA privind realizarea activităţilor de asistenţă tehnică de specialitate Ianuarie –
Decembrie – 2014 

Nr. 

crt. 

Domeniul Număr consultaţii 

  Total  d.c. excloataţii 
   mici medii mari 

I Domeniul vegetal 725 549 133 43 

1 Cultura mare 426 254 133 43 
2 Legumicultură 158 158   

3 Pomicultură 87 87   

4 Viticultură 54 54   

II Domeniul zootehnic 13 12 1  

III Accesare de fonduri 

europene si nationale 

1766 1315 379 72 

  

Încadrarea exploataţiilor în cele trei tipuri de dimensiuni este următoarea: Mici   =  0 – 10 ha,  
Medii =  10 – 50 ha,  Mari  = peste 50 ha . 

Camera Agricolă Judeţeană Olt şi Camerele locale  pun la dispoziţia producătorilor agricoli: 
tehnologii moderne în producţia vegetală şi animalieră, modele de planuri de afaceri, proiecte  model 
pentru înfiinţarea unei ferme vegetale, legumicole, pomicole, viticole, micro ferme zootehnice (pentru 
diferite rase şi specii), studii (documentaţie tehnică, planuri de afaceri), pentru înfiinţarea de plantaţii 
în viticultură şi pomicultură, modele tehnico - economice cadru pentru cultura  plantelor de câmp, 
legume, animale,  programe de subvenţie şi acte legislative pe linie agricolă, programe de dezvoltare 
rurală etc., modul de accesare a  Fondurilor europene, broşuri , pliante etc. al căror conţinut este  
adresat producătorilor agricoli pe linia noutăţilor tehnologice şi performanţei în agricultură 

Toate acţiunile enumerate mai sus au menirea să influienţeze în mod pozitiv activitatea 
fermierilor ca aceştia să obţină venituri sigure şi stabile în fermele proprii. 

 8. Înfiinţarea de loturi  demonstrative pentru promovarea unor soiuri si hibrizi noi  
La nivel teritorial, specialiştii consultanti  s-au implicat în organizarea şi înfiinţarea de loturi 

demonstrative după cum urmează: 
SITUAŢIA privind loturile demonstrative înfiinţate pe localitati : 

  a) domeniul vegetal 
Nr.  

crt. 

Cultura Sucrafaţa 

ha  

Localitatea Organizatori Veriga tehnologică studiată 

1. Grâu 3,00 Izvoarele C.A.- 
Izvoarele,Fermieri 

Influienta diferitelor doze de ingraseminte 
aplicate 
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2. Grâu 3,00 Valea Mare CAL Valea Mare, 
Fermieri 

Relatiile cu conditiile de mediu si sol din zona 

3. Grâu 1 Coloneşti Colonesti Potentialul de productie la diferite soiuri de 
grau 

4. Porumb 2,1  VISINA C.A.L.Corabia 
Fermier, 

Costrea Petrus 

Comportarea  a trei hibrizi in aceleasi verigi 
tehnologice . 

 total 9,1    

 
 

CAJ OLT colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivitaţii 
agriculturii şi cercetării aplicative; 

  9. Realizarea demonstraţiilor practice   
Au fost organizate o serie de demonstraţii practice pentru performanţa şi eficienţa unor lucrări 

agricole de sezon.  
Printre acestea amintim câteva demonstraţii practice realizate cu ajutorul consultanţei :  
1ITUAŢIA privind realizarea de demonstraţii practice în 2014: 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 

cractice  

Locul 

desfăşurării 

Data 

desfăşurării 

Organizatori Număr carticicanţi 

1. Taieri de rodire la pomi Vitomiresti,Dobroteasa 10.02.2014 CAL Dobroteasa 18 
2. Taieri de rodire la pomi Samburesti 11.02.2014 CAL Dobroteasa 12 
3. Taiere vie Samburesti,Vulturesti 13.02.2014 CAL Dobroteasa 21 
4. Taiere vie Vitomiresti 14.02.2014 CAL Dobroteasa 11 
5. Aplicare tratamente 

fitosanitare pomi 
Samburesti 17.02.2014 CAL Dobroteasa 10 

6. Aplicare tratamente 
fitosanitare pomi 

Dobroteasa 18.02.2014 CAL Dobroteasa 8 

7. Revizia  de primavara 
la stupi , cu aplicarea 
tratamentelor pentru 

combaterea varozei si 
nosemozei 

Teslui 20.03.2014 CAL  Teslui 10 

8 Taieri de pomi si vita de 
vie 

Colonesti 17.02.2014 CAL Colonesti 35 

9 Efectuarea 
tratamentului de iarnă 
la pomii fructiferi. 

Izvoarele 18 februarie C.A.- 
Izvoarele,Fermieri 

9 

total             134 

 

  10. Promovarea in randul fermierilor a formelor  asociative (modul de organizare, 
avantajele asocierii, sprijinul guvernamental acordat grupurilor de producători, etc.); 

 C.A.J. OLT, are un rol deosebit în înfiinţarea, organizarea şi dezvoltarea formelor asociative 
din judeţ. permanent, atât la nivel judeţean, cât şi în teritoriu, se realizează identificarea producătorilor 
agricoli interesaţi de constituirea formelor asociative conform legislaţiei în vigoare. 

În strategia  C.A.J. OLT asocierea este considerată o acţiune prioritară, având în vedere că 
această acţiune constituie principala modalitate de sporire a dimensiunilor exploataţiilor agricole, un 
mod economic de folosire a pământului, în contextul existenţei unor gospodării ţărăneşti 
sărace,totodată, asocierea reprezintă o strategie eficientă de a face faţă concurenţei de piaţă, precum şi 
de a beneficia de un real sprijin financiar acordat de stat şi de Uniunea Europeană.  

Ca alternativă, fermierii realizează diferite forme de asociere,dintre care se evidenţiază 
cooperativele, grupurile de producători şi asociaţiile de producători.         

 Până în prezent  CAJ OLT a sprijinit  înfiinţarea următoarelor forme asociative la nivel de 
judeţ şi a avut în permanenţă relaţii de colaborare cu acestea: 13 cooperative agricole, un grup de 
producători, 20 asociaţii profesionale, 820 persoane autorizate conf OUG  44/2008. 

Din această perspectivă, CAJ OLT  a diseminat  cadrul juridic privind crearea şi funcţionarea 
acestor forme asociative. 
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         Celor  interesaţi, li s-au prezentat pe lângă modelele de act constitutiv şi statutul asociaţiei şi 
paşii ce trebuie urmaţi în înfiinţarea acestor forme asociative. 
        Au fost prezentate în cadrul întâlnirilor, cu producătorii agricoli interesaţi să se asocize 
facilităţile  fiscale acordate de stat pentru :  

� Cooperative agricole- 
 ▪ scutirea de la plata impozitului agricol a cooperativelor agricole pentru  primii 5 ani de la 
constituire; 
 ▪ accesul la subvenţii şi la fondurile publice, precum şi la fonduri externe  prevăzute în 
programul de susţinere a agriculturii României; 
 ▪ scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare, maşini si utilaje agricole, 
echipamente de irigat si alte asemenea echipamente utilizate de cooperativele agricole;   
 ▪ recunoaşterea şi asimilarea cooperativelor agricole de către Ministerul  Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale ca grupuri de producători, pentru a  beneficia de toate drepturile prevăzute de 
legislaţia în vigoare; 

� Grupuri de producători  
• 1prijin financiar pentru funcţionarea grupurilor de producători recunoscute ; 
• 1prijin financiar pentru întocmirea planurilor de recunoaştere ; 
• Ajutor financiar acordat în funcţie de valoarea producţiei comercializate ; 

� Asociaţii profesionale 
• 1ustinerea costurilor aferente participarii si /sau organizării de manifestări 

expoziţionale 
• 1usţinerea cheltuielilor necesare realizării programelor de promovare a 

produselor agro-alimentare. 
•  1usţinerea unor costuri de producţie .  

                      

   11. Organizarea de cursuri de pregătire profesională, pentru  producătorii agricoli în 
vederea calificării în diferite meserii; 

Identificarea nevoilor de pregătire profesională a diferitelor categorii de producători reprezintă 
una dintre activităţile de bază din cadrul CAJ OLT  în contextul actual referitor la realizarea unor 
exploataţii agricole viabile, profitabile şi adaptate la cerinţele UE. 

Încă din anii trecuti  institutia s-a autorizat ca furnizor de formare profesionala conform OG 
129/2000 prin Directia Judeteana a Muncii Olt, pentru urmatoarele meserii: apicultor, lucrator in 
cultura plantelor, agricultor culturi de camp, lucrator in cresterea animalelor, viticultor, pomicultor, 
piscicultor, tractorist –(cursuri de calificare şi iniţiere) iar in anul  2011 pentru meseria de “pescar in 
ape interioare si de coasta” (curs de initiere). 

Pentru realizarea activităţilor în domeniul formării profesionale continue a specialiştilor şi 
producătorilor agricoli, CAJ OLT  a organizat în anul 2014,  8  cursuri de iniţiere  pentru un nr 
de 105  cursanţi, până la finele anului fiind încheiate 7 cursuri cu un număr de 105 absolvenţi..  

Meseriile pentru care s-au organizat cursuri sunt :  
− lucrător în cultura plantelor 4 cursuri  de initiere; 
− lucrător în creşterea animalelor 2 cursuri de initiere; 
− apicultor  1 curs de initiere ; 
− pescar în ape interioare şi de coastă 1 curs de initiere. 

 

12. Organizarea de cursuri de instruire pentru producătorii agricoli  

Aceste cursuri sunt solicitate de producători ca urmare a necesităţii de a avea acces la cele mai 
noi informaţii tehnice, tehnologice, economice şi juridice. 

Realizarea  de cursuri de instruire/informare si consiliere a producătorilor agricoli privind 
normele de ecoconditionalitate, Codul de bune practici agricole, PNDR 2014-2020, schimbari 
climatice, produse traditionale etc.:  
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Nr.  

crt. 

Tematica instruirii Locul 

desfăşurării 

Data 

desfăşurării 

Numărul 

carticicanţi 

1. 1. Promovarea măsurilor din 
PNDR şi a site-ului AM – 

PNDR 

Dobroteasa februarie 467 

Izvoarele, 17.01.2014 18 
CAJ-OLT 

CAL-Teritoriu : 
Primăriile 

comunelor 
Izvoarele,Văleni,Ghimpeţeni, 

NicolaeTitulescu,Crâmpoia,Vâlcele 

13,16,20.01.2014 
5,7,19.02.2014 

 

32 
45 
 

CAL Valea Mare 13.01.2014 11 
CAL Teslui 16,20.01.2014 23 
Izvoarele 9,17.06.2014 15 

Izvoarele, Văleni, 
Vâlcele,Ghimpeţeni,Şerbănești, 
Crâmpoia 

9,23.07.2014 
11,14.08.2014 
17,22.09.2014 

1,8.10.2014 
11.11.2014 

34 
38 
31 
23 
38 

CAL Valea Ma 
Perieti  
Schitu  
Valea Mare 

04.09.2014 
17.09.2014 

07,14.10.2014 
13.11.2014 

14 
7 
13 
7 

2.  Popularizarea actelor 
legislative elaborate de 
MADR in anul 2014 cu 

referire la sprijinul financiar 
acordat in vederea sprijinirii 

producatorilor agricoli 
 
 

Dobroteasa februarie 120 
CAL-Teritoriu : 

Primăriile comunelor Valea Mare, 
Ipotesti, Brebeni, Balteni, Perieti, 

Milcov 
 

8, 9, 14, 15, 
16.01.2014 

4,7,13,18,19.02. 
2014 

5.03.2014 

26 
 
 

36 
28 

Primariile;Teslui,Oporelu,Curtisoara 4,18,02.2014 32 
CAL-Teritoriu : 

Izvoarele,Văleni,Ghimpețeni, 
Nicolae Titulescu,Crâmpoia,Vâlcele. 

 
12,15.05.2014 

 

 
55 
 

CAL-Teritoriu : 
Mare, Ipotesti, Brebeni, Balteni, 

Perieti, Milcov 

 
06,09.05.2014 

 
30 

Primăriile comunelor , Nicolae 
Titulescu,Crâmpoia,Vâlcele. 

17.10.2014 
10.11.2014 

20 
29 

1,9,15.10.2014 
11.11.2014 

CAL-Teritoriu : 
Primăriile, Perieti, 
Milcov 
Valea Mare 

 
40 
 

5 
3. Aplicarea  minimului de 

tratamente  fitosanitare  la 
pomii fructiferi din gradini 

sau din jurul casei, 
insistându-se pe aplicarea 

primelor doua  tratamente in 
iarna 

Dobroteasa februarie 118 
Ianca 18.02.2014 19 

CAL- Izvoarele  
21.01.2014 

9 

4. Taieri de rodire şi fructificare 
la pomi fructiferi,tăieri de 

regenerare şi tăieri de 
formare a coroanei la pomii 

tineri (1-5 ani) 

Dobroteasa februarie 118 
CAL Ianca 05.02.2014 24 

5. Efectuarea tratamentelor 
fitosanitare in plantatiile de 
pomi si vii . 

Dobroteasa februarie 118 
Ianca 2.07.2014 2.07.2014  26 
CAL- Izvoarele 7.03.2014 8 

Ianca 11.06.2014 25 
6. Instruire privind întocmirea 

cererilor de sprijin pe 
Dobroteasa februarie 230 

CAL-Valea Mare 03-31.03.2014 99 
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suprafaţă (SAPS) CAL- Izvoarele 03-31.03.2014 185 
CAL IANCA 03.-31.03.2014 24 
CAL Teslui 03.-31.03.2014 82 
CAL Bals 03.-31.03.2014 68 

CAL Draganesti 12.02.2014-
31.03.2014 

142 

CAL- Izvoarele 1-30.04.2014 
1-15.05.2014 

210 
125 

CAL-Valea Mare 
CAL – Valea Mare 

Aprilie 2014 
5-15.05.2014 

203 
50 

7. Popularizarea noilor reforme 
privind Politica Agricola 
Comuna 2014-2020 

CAJ-OLT 
CAL-Teritoriu : Izvoarele 

Ghimpețeni,Șerbănești,Văleni 
 

,Văleni 
10,16,21.01.2014 

5,19.02.2014 
5.03.2014 

25 
27 
21 

CAL-Teritoriu Valea Mare, Ipotesti, 
Brebeni, Balteni, Perieti:, Milcov 

8, 9, 14, 15, 
16.01.2014 
4,7,13,18, 

19.02.2014 

26 
 

36 

CAL-Teritoriu : Ghimpeţeni, 
Şerbăneşti,Văleni,Crâmpoia, 

Nicolae Titulescu,Vâlcele 

17.04.2014 
7.05.2014 

4,11.06.2014 

11 
15 
40 

CAL-Teritoriu Valea Mare, Ipotesti, 
Brebeni, Balteni, Perieti: 

8,10,15.04.2014 
12.05.2014 

32 
17 

11.11.2014 Vâlcele 38 
22.09.2014 
17.11.2014 

CAL- Valea Mare 
Milcov  

14 
19 

8 Atenuarea efectelor 
schimbarilor climatice asupra 
agriculturii si mediului rural 

CAJ-OLT 
CAL- 

Izvoarele 
 

CAJ-OLT 
CAL- 

Izvoarele 
14.01.2014 

12 

Grojdibodu.  10.092014 18 
Ianca  06.11.2014 22 

CAL-Valea Mare 14.01.2014 
25.03.2014 

12 
9 

Cal Teslui 19.02.2014 
25.03.2014 

13 
8 

Adaptarea  agriculturii la 
schimbarile  climatice 

CAL  Ianca-Visina noua 11.04.2014 20 

 CAJ-OLT 
CAL-Izvoarele 

23.06.2014 15 

9 Combaterea buruienilor in 
cultura mare 

CAL- Izvoarele 21.03.2014 18 
Ianca 3.06.2014 25 

CAL- Izvoarele 03.04.2014 11 
10 Promovarea site-ului MADR CAL- 

Izvoarele 
PERMANENT 

 

17 
8 
15 

CAL Valea Mare PERMANENT 18 
Cal Teslui PERMANENT 21 
CAL Bals PERMANENT 17 

11 Completarea declaraţiilor 
anuale de ,, Cota de lapte-
completarea Caietului 
Fermierului 

CAL- Izvoarele 
 
 

20-31.01.2014 
11-28 .02.2014 
17-31.03.2014 

20 
27 
19 

CAL-Valea Mare 
 

CAL-Valea Mare 
17 – 30.01.2014 
17 - 31.03.2014 

29 
25 

CAL Teslui 5-31.03.2014 20 
12 Promovarea site-ului MADR CAL- 

Izvoarele 
 

PERMANENT 
 

17 
8 
15 

13 Pregătirea păşunilor în CAL- 21.02.2014 24 
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vederea păşunatului   Izvoarele 04,10.03.2014 28 
14  CAL – Valea Mare13 13.02.2014 

06.03.2014 
16 
18 

15 Orientarea creşterii ovinelor 
şi taurinelor către producţia 
de carne 

CAL- 
Izvoarele 

21.02.2014 24 

CAL – Valea Mare 13.02.2014 16 
16  Norme de 

ecocondiţionalitate în cadrul 
schemelor şi măsurilor de 
sprijin pentru agricultori (plăţi 
directe, dezvoltare rurală şi 
măsuri de piaţă): 

- Bunele condiţii 
agricole şi de 
mediu – GAEC; 

- Obligaţia menţinerii 
suprafeţelor de 
păşuni permanente 
la nivel naţional 
(raportul de 
referinţă - %Pp); 

- Cerinţe minime 
relevante privind 
utilizarea 
îngrăşămintelor şi 
a pesticidelor în 
cadrul plăţilor de 
agromediu 
”Măsura 214” – 
Axa II PNDR 2007-
2013; 

Cerinţe legale în materie de 
gestionare – SMR 

CAL- 
Izvoarele 

17.01.2014 
3,12,18.03.2014 

18 
105 

Vadastra 10.03.2014 22 
C.A. Ianca 04-20.03.2014 38 

CA Dobroteasa 18-20.03.2014 30 
C.A.Barasti 12.03.2014 14 

C.A.Colonesti 19.03.2014 24 
C.A.Teslui 18.03.2014 18 

CAL- Valea Mare 
 
 

17.01.2014 
13.02.2014 
06.03.2014 
18.03.2014 

15 
22 
18 
13 

CAJ-OLT 
CAL- 

Izvoarele ,Văleni,Nicolae 
Titulescu,Ghimpeţeni,Vâlcele, 

Crâmpoia,Şerbăneşti 

2,4,25.04.2014 
5,8,22.05.2014 

11.06.2014 
 

109 
70 
22 

CAJ-OLT CAL- Valea Mare 06,08,13.05.2014 24 
GROJDIBOD 21-10-2014  20 

CAL- 
Izvoarele ,Văleni,Nicolae 
Titulescu,Ghimpeţeni,Vâlcele,Crâm
poia,Şerbăneşti 

 

2,23.07.2014 
5.08.2014 

19.09.2014 
12.10.2014 
18/11/2014 

37 
12 
18 
22 
21 

CAL- Valea Mare 
Balteni  
Schitu, Perieti   

 09.09.2014 
07.10.2014 

       19.11.2014 

14 
15 
9 

17 Programul de acţiune pentru 
zonele vulnerabile la nitraţi 
din surse agricole, aprobat 
prin Decizia nr. 21130/2010 
a Comisiei pentru aplicarea 
Planului de acţiune pentru 
protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitraţi proveniţi 
din surse agricole 

CAJ-OLT 
CAL- Izvoarele 

Văleni, 
Ghimpețeni 

14,19.02.2014 
28.03.2014 

 
 

18 
15 

CAL- Valea Mare 14,19.02.2014 18 
CAJ-OLT 

CAL- Izvoarele 
Văleni, 

Ghimpeţeni 

15.04.2014 
15.05.2014 
18.06.2014 

37 
19 
17 

CAJ-OLT 
CAL- Valea Mare 

15.04.2014 10 

18.07.2014 
14.08.2014 
22.09.2014 
1.10.2014 

15.11.2014 

CAL- Izvoarele 
Văleni, 
Ghimpeţeni 
Vâlcele 
Şerbăneşti 

17 
19 
12 
12 
20 

08.10.2014 
25.11.2014 

CAL- Valea Mare 
Balteni  
Brebeni  

17 
7 

18 Standarde de mediu în 
cadrul schemelor şi 
măsurilor de sprijin pentru 
agricultori; 
-Măsura 212 – plăţi 
compensatorii pentru zonele 
specific şi semnificativ 
defavorizare din punct de 
vedere natural –ZSD şi ZDS 

CAJ-OLT 
 

Izvoarele 
Văleni, 

Ghimpețeni 
CAJ-OLT 

 
 
 

15.01.2014 
19.02.2014 

 

19 
 

12 
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-Măsura 214 – plăţi de 
agromediu  
                       - pachetul 1-
pajişti cu înaltă valoare 
naturală 
                       - pachet 2 – 
practici agricole tradiţionale 
                       - pachet 3 - 
pajişti importante pentru 
păsări 
                       - pachet 4 – 
culturi verzi 
                       - pachet 5 – 
agricultură ecologică 
                       - pachet 6 – 
pajişti importante pentru 
fluturi(Maculinea sp) 

 
 
 

CAJ-OLT 
CAL- Valea Mare 

 
 
 
 
 

 
15.01.2014 
13.02.2014 

 

20 
 

22 

            CAL- 
Văleni, 
Ghimpețeni 

 
 
 

 

                
07.07.2014 

11.08.2014 
 
 

21 
19 

19 Prevederi legale privind 
siguranţa alimentară a 
laptelui destinat consumului 
uman şi a principalilor 
parametri calitativi;  
condiţii care reglementează 

producţia de lapte 

CAL – Valea Mare 
 

CAL – Valea Mare 
11.03.2014 

7 

20 Prepararea branzeturilor prin 
metode  traditionale 

CAL – Valea Mare 10.02.2014 5 

21 Codul de bune practici 
agricole pentru protecţia 
apelor împotriva poluării cu 
nitraţi din surse agricole, 
aprobat prin Ordinul nr. 
1182/1270/2005 

CAL – Valea Mare 25.03.2014 9 
CAJ-OLT 

CAL- 
Izvoarele 

18.04.2014 
9.05.2014 

25.06.2014 

17 
18 
12 

CAL- 
Izvoarele,Văleni 

17.10.2014 
12 . 11.2014 

15 
15 

CAL-Valea Mare 17.10.2014        17.10.2014 11 
22 Dezbatere privind Legea 

pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.18/1991 privind fondul 
funciar. 

CAJ-OLT 
CAL- Valea Mare, Perieti, Ipotesti 

03.03.2014 
 

25 

CAL- 
Izvoarele,Văleni 

 

 
12.11.2014 

 

 
15 

23 Importanta constituirii  
formelor asociative in 
agricultura si facilitatile  
acordate 

CAL Ianca 13.02.2014 20 
Grojdibodu 11.11.2014 18 

 
 Ianca 14.07.2014 20 

24 Promovarea agriculturii 
ecologice  in scopul realizarii 
de sisteme agricole  durabile 
, diversificate si echilibrate 
care asigura  protejarea 
surselor  naturale si 
sanatatea agricola . 

Stefan cel Mare 15.01.2014 20 
IANCA    08-10-2014    25 

 

25 Utilizarea surselor  de 
energie regenerabila 
(biomasa, 
biocarburanti,biolichide, 
biogaz, etc.) 

Cal Ianca-Urzica 4.04.2014 22 

26 Legislatia nationala si 
Regulamente europene 
privind standardele  de 
calitate a produselor agro-
alimentare si siguranta 
alimentara, 

CAJ-OLT 
CAL- 

Izvoarele 
 

20.10.2014 14 

                  Milcov  
 

     03.10.2014                          9 
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Importanţa constituirii 
formelor asociative în 
agricultură şi facilităţile 
acordate. 

27 Încheierea contractului de 
arendare pe baza 
prevederilor Legii 
nr.287/2009 privind Codul 
civil ,cu modificările și 
completările ulterioare și 
Legii 71/2011 

CAJ-OLT 
CAL- 

Izvoarele 
 

18.08.2014 9 

28 Ordinul Comun 
nr.724/1082/360/2013 al 
MADR,MS si ANPC privind 
atestarea produselor 
traditionale. 

Slatina 25.07.2014 14 

total    5070 

mmmmm      13. Realizarea bazei de date privind evoluţia preţurilor principalelor produse 
agroalimentare 

  1pecialiştii din reţeaua teritorială CAJ OLT , participă lunar la colectarea şi transmiterea 
datelor privind evoluţia preţurilor la principalele produse agroalimentare de pe cele mai importante 
pieţe din judeţ. 

  14. Activităţi  de colaborare internaţională - Parteneriate cu structuri agrare similare 
din ţările europene.  
      Participarea în cadrul parteneriatului de colaborare descentralizată dintre 
Departamentul LOIRET(Franta) şi  Judeţul Olt respectiv implementarea unor acţiuni de  colaborare cu 
Camera de  agricultură. Ansamblul de schimburi de experienţă, contacte şi implicări active din ambele 
părţi au permis stabilirea şi implementarea unor activităţi de cooperare  în domeniul agricol cu 
derularea de activităţi în vederea favorizării dezvoltării sectorului agricol. Astfel, s-au stabilit 
contacte, s-au cules informatii necesare derularii colaborarii si s-au identificat liniile directoare cu 
privire la dezvoltarea parteneriatului între Camera Agricolă Judeţeană Olt, si Departamentul 
LOIRET(Franta). 
        In cadrul vizitelor reprezentantilor din Departamentul LOIRET, Consiliul Judetean Olt si CAJ 
OLT au organizat în data de 15-17.12.2014 vizite de lucru in diferite zone ale judetului Olt cum ar fi:  

- la 2 ferme vegetale din comunele Optasi si 1arbii-Magura în vederea infiintarii si promovarii 
dezvoltarii unor ,, cooperative de masini agricole’’ pe model francez CUMA,  

- la 1 fermă domeniul vegetal zona comunei Brebeni – ferma ME1-1EM, condusă de fermierul 
Teiu Păunescu ; 
           - la ferma viticolă de 68 ha aparţinând 1C Agroserv 1RL din comuna Grădinari, sat Colibaşi, 
fermă ce deţine şi procesează producţia prin Crama Mennini condusă de Paolo Mennini. 

15. Realizarea unei baze de date cu furnizori de input-uri, unităţi de stocare, procesare, 
institute de cercetare şi învăţământ agricol, firme de consultanţă privată 

La nivel judeţean  a fost creată o bază de date cu furnizorii şi preţurile practicate la: seminţe, 
material săditor, animale cu înalt potenţial genetic, îngrăşăminte chimice, organice, substanţe chimice 
pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor, erbicide, maşini şi utilaje agricole, echipamente şi instalaţii 
de irigat, furaje.    
   16. Colaborare cu celelalte servicii publice deconcentrate şi autorităţi publice locale 
,acţiunile comune realizate: 

� acordarea de consultantă  şi extensie în vederea constituirii exploataţiilor  
� agricole performante economic , respectându-se atât proprietatea cât şi criteriul de 

accesibilitate la tehnologiile performante , având ca rezultate capitalizarea şi eficientizarea 
acestora,prin pregătirea fermierilor pentru a intra pe piaţa produselor agricole cu reale şanse de 
reuşită .  
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� consilierea fermierilor în vederea întocmirii proiectelor pentru accesarea de fonduri europene 
şi colaborarea cu primăriile locale, cu APIA cu OJPDRP  şi alte instituţii din judeţ  pentru 
eliberarea documentaţiei necesare pentru întocmirea proiectelor. 

� colaborarea cu reprezentanţi ai AJPI1 OLT  la buna desfăşurare a  
� examenelor de absolvire pe meserii a producătorilor agricoli . 
� CAJ OLT colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării  
� agricole(1DA CARACAL ) în scopul creşterii competitivitaţii agriculturii şi cercetării 

aplicative; 
� dezvoltă legături de colaborare cu unităţi bancare si cu unităţi  

17. participarea în cadrul programului de colaborare pentru consolidarea şi dezvoltarea 
ReţeleI de Informaţii Contabile Agricole (RICA): 
. CAJ participa permanent la colectarea de date de la exploataţiile fără evidenţă contabilă şi 
completarea chestionarelor în vederea transmiterii la 1erviciul RICA – MADR. 
 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt 
Activitatea sanitara veterinara prestata de personalul sanitar veterinar specializat in cursul 

anului 2014 a avut ca obiective importante realizarea urmatoarelor : 
- Implementarea si realizarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi 

eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi 
protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a 
acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, 
precum şi a tarifelor aferente acestora pentru anul 2014 

- Asigurarea implementarii legislatiei nationale armonizate cu regulamentele si normele 
Uniunii Europene 

- Identificarea si Inregistrarea animalelor  
- Aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor a 

normelor unitare elaborate de AN1V1A 
- 1upravegherea procesului de privatizare, concesionare sau de mandatare a activitatii 

serviciilor publice de asistenta veterinara, de control a produselor de origine animala 
- Protectia sanatatii publice 
D1V1A Olt, prin serviciile specializate, a actionat, in cursul anului 2014, pentru: 
1. Realizarea de actiuni de inspectie privind respectarea politicilor, reglementarilor 

specifice si a prevederilor legale din domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, 
in toate domeniile si sectoarele de activitate, indiferent de forma lor de organizare, inclusiv in 
gospodariile populatiei, în conformitate cu legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta 
alimentelor in vigoare 

o Efectuarea controalelor oficiale si supracontroalelor în toate unităţile 
înregistrate/autorizate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, circumscripţii 
sanitare veterinare de asistenta, gospodariile populatiei in care exista animale şi alte 
obiective supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, precum si 
auditarea, controlul si evaluarea structurilor tehnice interne ale D1V1A Olt 

In cursul anului 2014, au fost efectuate de catre personalul din cadrul Compartimentului 
Antifrauda al D1V1A Olt un numar de 331 inspectii: 193 inspectii efectuate in baza notelor de 
serviciu AN1V1A, 77 inspectii efectuate in vederea solutionarii petitiilor primite si inregistrate direct 
sau indirect la D.1.V.1.A. Olt, 39 inspectii din dispozitia Directorului Executiv, 8  inspectii efectuate 
cu alte institutii, 14 alte inspectii. 

De asemenea, D1V1A OLT, prin personalul 1erviciului Control Oficial 1anatate Animala,  
pentru verificarea urmatoarelor aspecte: respectarea conditiilor de biosecuritate, a normelor sanitare 
privind protectia si bunastarea animalelor, respectarea normelor sanitare veterinare cu privire la 
circulatia, comercializarea, depozitarea si utilizarea produselor medicinale de uz veterinar, precum si 
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la circulatia, comercializarea, depozitarea si utilizarea furajelor in hrana animalelor, ecarisarea 
teritoriului, a efectuat controale in: exploatatii comerciale porcine – 24 controale, exploatatii 
comerciale bovine -15 controale, adaposturi de caini fara stapan – 3 controale, unitati de abatorizare – 
2 controale, unitati de comercializare a hranei pentru animale – 12 controale, farmacii veterinare – 39 
controale, depozite farmaceutice veterinare – 7 controale, pet-shop – 2 controale, depozite furaje – 5 
controale, exploatatii comerciale pasari – 21 controale, unitati de incinerare – 9 controale, C1VA – 21 
controale, magazine furaje – 5 controale, cabinet medicale veterinare -  6 controale, operatoril din 
domeniul nutritiei animale inregistrati/autorizati - 14 controale, puncte farmaceutice veterinare – 1 
control, precum si:  

� controale tematice cu scopul analizarii  actiunilor de supraveghere activa a TBC 
prin tuberculinare la nivelul C1VA-urilor, exploatatiilor comerciale de bovine: 
101 controale 

� controale tematice cu scopul verificarii respectarii conditiilor de biosecuritate in 
vederea prevenirii introducerii pestei porcine clasice in exploatatiile comerciale 
de suine si in gospodariile populatie: 42 controale 

� verificarea conformitatii executarii in teren a actiunilor sanitare veterinare si de 
identificare si inregistrare a animalelor de catre medicii veterinari de libera 
practica imputerniciti: 70 controale 

� verificarea respectarii legislatiei privind identificarea si inregistrarea 
animalelor, la nivelul exploatatiilor nonprofesionale: 52 inspectii 

� verificarea respectarii legislatiei privind ecarisarea teritoriului: 1 control la 
nivelul unei primarii, 1 inspectie - unitate biogas, 2 inspectii mijloace transport 
1NCU, 5 inspectii unitati incinerare capacitate mica. 

D1V1A OLT, prin echipe de inspectori din 1erviciul Control Oficial 1anatate Animala, 
1erviciul Catagrafie, Inregistrare, Evaluare, Traces, Biroul Evidenta Informatica si Control 
Administrativ, Compartiment Antifrauda, conform Notelor de 1erviciu AN1V1A in baza Acordului 
de delegare 24067/28292/2014 si a esantionului de control stabilit de APIA, a efectuat inspectii, 
conform Ordinului nr. 187 din 05 august 2011 pentru aprobarea cerintelor legale in materie de 
gestionare (1MR) privind mediul, sanatatea publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor in 
cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania, cu modificarile si completarile 
ulterioare, intr-un numar de 495 exploatatii nonprofesionale si comerciale tip A din 33 localitati de pe 
raza judetului Olt, precum si la un numar de 67 exploatatii comerciale de bovine si exploatatii 
comerciale de tip A de bovine, ovine, caprine si suine. A fost efectuat controlul cerintelor privind 
identificarea si inregistrarea animalelor (1MR6-8), sanatatea animalelor (1MR10-12) si notificarea 
bolilor (1MR13-15) la exploatatiile cuprinse in esantionul de control generat de APIA. 
Neconformitatile constatate in urma inspectiilor au fost: animale neidentificate si neinregistrate in 
termenele prevazute de legislatie, lipsa documentelor care constituie registrul de exploatatie, miscari 
(intrari, iesiri, sacrificari) de animale fara documente sanitare veterinare legale si fara notificarea 
medicului veterinar de libera practica imputernicit de catre proprietar, pasapoarte de bovine 
nesolicitate si neridicate de catre proprietar de la D1V1A, detinerea de animale cu mijloace de 
identificare cazute si pentru care proprietarul nu a notificat evenimentul medicului veterinar in 
vederea comandarii si aplicarii de crotalii duplicat. Pentru neconformitatile constatate de catre 
inspectorii D1V1A in timpul inspectiilor, fermierii pot fi sanctionati de APIA conform 
Regulamentului CE 73/2009 in functie de gravitatea neconformitatilor constatate (neglijenta, 
amploare, intentie) in exploatatie si consemnate in fisele de inspectie intocmite la sediul exploatatiei si 
transmise APIA prin aplicatia electronica la care au acces AN1V1A si APIA. 

1erviciul Catagrafie, Inregistrare, Evaluare, Traces, a efectuat auditurile planificate in cazul 
unitatilor de industrie alimentara, conform planificarii, respectiv: 2 centre ambalare oua, 1 unitate 
carne tocata/preparata, 6 unitati produse din carne, 3 abatoare. In domeniul sigurantei alimentelor au 
fost evaluate unitati cu activitate in domeniu: brutarii – 16; mori – 23; patiserii – 6; fabrici producerea 
vinului – 3; comercializare produse congelate – 4; depozite seminte consum – 3; comert cu ridicata – 
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2; baruri – 13; supermarket – 1; unitati de ambalare – 1. 1copul efectuarii auditului si evaluarii 
obiectivelor este incadrarea unitatii auditate/evaluate in grupa de risc, in vederea eliminarii aparitiei 
oricarui risc pentru siguranta alimentelor. Astfel, in cursul anului 2014, auditul si evaluarea unitatilor 
de industrie alimentara s-a efectuat 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 s-a realizat 
incadrarea unitatii in grupa de risc, astfel:  grupa de risc scazut – 267 unitati, grupa de risc mediu – 
272 unitati, grupa de risc ridicat – 1 unitate. 

In cursul anului 2014, prin 1erviciul Control Oficial 1iguranta Alimentelor al D1V1A Olt, s-
au efectuat urmatoarele controale: brutarii-176 controale, laboratoare de cofetarie/patiserie-249 
controale, mori-132 controale, fabrici de conserve-26 controale, fabrici de vin-11 controale, fabricare 
otet-3 controale, depozite seminte de consum-92 controale, depozite produse alimentare-229 
controale, unitati de comercializare-724 controale, unitati de alimentatie publica si colectiva-306 
controale, fabrici de biscuiti,paste-5 controale, FNC-3, unitati care utilizeaza soia-2 controale, 
gogoserii – 1 control, sifonerii – 1 control. De asemenea, s-au efectuat   controale in: Unitati 
procesare: 1560 controale, Unitati abatorizare: 468 controale, Unitati carne tocata/preparata: 25 
controale, Depozite frigorifice autorizate: 49 controale, Centre ambalare oua: 84 controale, 
Carmangerii: 159 controale, Macelarii: 68 controale, Centre colectare miere: 51 controale, Magazine 
desfacere miere: 9 controale, Automate vanzare directa lapte: 44 controale, Catering: 24 controale, 
Magazin desfacere peste: 30 controale, Restaurante: 295 controale, Pizzerii: 25 controale, 
Cofetarii/patiserii: 44 controale, Cantine: 88 controale, Hipermarketuri: 22 controale, 1upermarketuri: 
113 controale, Pensiuni turistice: 6 controale, Magazine alimentare: 711 controale, Mijloace de 
transport: 175 controale, Piata Agroalimentara: 200 controale, Unitati invatamant care distribuie lapte 
corn conform HG 714/2008: 38 controale in gradinite, 56 controale in unitati invatamant primar, 73 
controale in unitati invatamant gimnazial, 30 controale in unitati din incinta unitatilor de invatamant, 
33 controale in unitati din jurul scolilor, 8 controale in depozite de distributie. 

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

In cursul anului 2014, au fost aplicate, pentru nerespectarea legislatiei sanitare veterinare in 
vigoare, 122 sanctiuni contraventionale in valoare de 425240 lei conform HG 984/2005, cu 
modificarile si completarile ulterioare, OUG 23/2010 cu modificarile si  completarile ulterioare și 20 
avertismente conform OG 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Au fost emise 11 
ordonante de incetare a activitatii si 14 ordonante de suspendare a activitatii pentru unitati 
autoprizate/inregistrate sanitar veterinar de pe raza judetului Olt. Neconformitati constatate: 
nerespectarea prevederilor legislatiei specifice in vigoare referitoare la miscarea efectivelor de 
animale (vanzari, cumparari, etc), intocmirea si introducerea in BND cu intarziere nejustificata a 
documentelor sanitare veterinare de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, eliberarea 
de documente de miscare pentru animale in alte conditii decat cele impuse de normele in vigoare, 
conditii necorespunzatoare privind depozitarea produselor alimentare, manipularea necorespunzatoare 
a produselor alimentare, comercializarea produselor alimentare in spatii neaprobate sanitar veterinar, 
utilizarea (eliberarea) de produse medicinale veterinare fara a respecta prevederile legale, 
nerespectarea legislatiei specifice referitoare la obligatiile mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, 
transport de carne si subproduse rezultate de la bovine abatorizate, fara detinere de documente precum 
si comercializarea de carne si subproduse rezultate de la bovine in mod ilegal (fara documente, 
autorizatie), nerespectarea prevederilor legislatiei specifice in vigoare, referitoare la obligativitatea 
detinatorilor de animale de a notifica la termen, medicul veterinar de libera practica imputernicit in 
legatura cu modificarea efectivelor de animale si cu pierderea crotaliilor bovinelor din aceste 
exploatatii, comercializarea hranei pentru animale in spatii neaprobate sanitar – veterinar, 
nerespectarea prevederilor legislatiei specifice in vigoare referitoare la identificarea si inregistrarea 
animalelor, la actualizarea B.N.D. in conformitate cu situatia reala din teren, nerespectarea normelor 
privind intretinerea spatiilor de prelucrare, depozitare.  
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1-au retinut de la comercializare si transmis catre unitati de neutralizare  6,95 tone produse de 
origine animala (carne, produse carne, peste, lactate, oua) improprii consumului uman (modificari 
organoleptice, ambalaje deteriorate,  etichetare necorespunzatoare, oua sparte, branza fara eticheta, 
termen valabilitate depasit) din magazine alimentare, supermarketuri, hypermarket, restaurante). 

1-a dispus recoltarea de probe în vederea determinării parametrilor fizico-chimici de 
prospetime si  microbiologici  în cadrul Programului de Autocontrol, in cazul in care în urma 
controalelor efectuate au fost identificate neconcordanţe între datele înscrise în documentele 
însotitoare obligatorii şi produs, precum şi în cazul în care existau suspiciuni de apariţie a unui risc 
pentru sănătatea consumatorilor, datorat manipulării fără respectarea condiţiilor de igienă. 

1-a retras de la  comercializare si distrus o cantitate de 110 kg peste, gasit într-un spaţiu 
nesupus controlului sanitar veterinar, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă 
corespunzătoare  (piata). 1-a sechestrat si dirijat catre o unitate de neutralizare o cantitate de 98 kg 
peste fara termen de valabilitate gasit in urma verificarilor efectuate impreuna cu reprezentantii 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, in 2 magazine de desfacere peste. 

o 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 

In cursul anului 2014, au fost inregistrate conform Ordinului Presedintelui AN1V1A nr. 
111/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; conform Ordinului Presedintelui AN1V1A nr. 
16/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si au fost autorizate conform Ordinului 
Presedintelui AN1V1A nr. 16/2010, cu modificarile si completarile ulterioare urmatoarele: 32 baruri, 
73 mijloace de transport, 5 unitati de vanzare cu ridicata a produselor alimentare de origine non-
animala, 101 unitati de vanzare cu amanuntul a produselor alimentare, 2 brutarii, 4 depozite seminte 
de consum, 1 unitate de prelucrare legume-fructe, 1 moara, 5 unitati de comercializare produse 
congelate, 2 depozite legume fructe, 1 gogoserie, 1 unitate uscare prune, 2 magazine furaje, 13 
exploatatii apicole, 5 exploatatii comerciale pasari, 7 unitati DDD, 3 exploatatii comerciale bovine, 8 
exploatatii comerciale tip A ovine si caprine, 4 exploatatii comerciale tip A porcine, 14 exploatatii 
comerciale tip A bovine, 8 exploatatii comerciale tip A pasari, 1 unitate pet shop, 6 operatori hrana 
pentru animale, 4 magazine comercializare pui de 1 zi, 1 depozit material seminal bovine, 1 adapost 
caini fara stapan, 1 exploatatie comerciala de origine suine, 1 mijlocitor de afaceri cu animale vii, 1 
exploatatie acvacultura si pescuit in ape dulci, 1 unitate procesare stomace si 3 centre ambalare oua 
autoriztre sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare, 28 vize mijloace de transport, 89 unitati 
vanzare directa miere, branza, 104 magazine alimentare, 11 restaurante, 1 rulota fast food, 2 braserii, 5 
laboratoare cofetarie/patisserie, 1 magazin desfacere miere, 1 magazin desfacere peste, 4 carmangerii, 
9 fast-food, 3 cantine, 3 supermarketuri, 3 centre prelucrare lapte, 2 bufete cu gratar mici, 1 
hipermarket, 2 magazine desfacere produse de patiserie, pentru vanzare directa: extractie si 
comercializare miere – 18 persoane fizice; obtinere, depozitare si comercializare directa oua prepelite 
– 1 persoana fizica. Au fost emise 4 avize pentru constructia unor obiective si 97 notificari pentru 
proiecte finantate din fonduri europene. 

o Coordonarea întregii activităţi referitoare la operaţiunile de schimb intracomunitar cu 
ţările UE şi import-export cu ţări terţe cu animale vii, produse de origine animală şi 
non-animală, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare si pentru 
siguranta alimentelor în vigoare 

In cursul anului 2014, au fost monitorizate de catre D1V1A Olt si efectuate un numar de 90 
schimburi intracomunitare cu produse alimentare din state membre catre Romania si 27 schimburi 
intracomunitare din Romania catre alte state membre, precum si 24 importuri de produse alimentare 
de origine animala si nonanimala provenite din tari terte. In domeniul sanatatii animale, au fost 
efectuate 76 schimburi intracomunitare cu animale vii provenite din state membre UE. 
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o Reprezentarea punctului de contact al 1istemului Rapid de Alertă pentru alimente, 
epizootii şi furaje la nivel judeţean 

In anul 2014, nu au existat disfunctionalitati in reprezentarea punctului de contact al 
1istemului Rapid de Alertă pentru alimente, care au fost gestionate si rezolvate in timp util, astfel:   

- NIAAAO/20.03.2014, Carne de pasare si produse din carne de pasare, peste si produse 
din peste, ficat de pasare, creier porc, carne preparata amestec porc-vita, toate congelate cu aspecte 
organoleptice modificate, etichetare necorespunzatoare. Origine: Romania, Polonia,Vietnam, 
Ecuador, Norvegia, Germania, Brazilia, Anglia. Depozitar:1C Michelangelo 1RL. Importatori, 
ambalatori, producatori, furnizori si distribuitori: 1C ROMEAT 1RL, 1C GIDACOM 1RL, 1C 
Abator Avicola Crevedia 1RL, 1C Gama Vest Trade 1RL. 

- NIAAAO/20.03.2014 Produsul incriminat: Pulpe superioare pui, origine Germania, lot 
EZG255EG/91102, data productiei 07/2013, Categoria pericolului: eticheta absenta, incompleta, 
incorecta. Pericol identificat: Produse nesigure (lipsa mentionare DDM) Furnizor: 1C 1BA Fresh 
Products 1RL, Bd. Iuliu Maniu nr. 566570,sector 6,Bucuresti. 

- NIA:AAX/28.03.2014, referitoare la prezenta produsului neconform aflat in cadrul 
termenului de valabilitate “Pulpe inferioare curcan cu os, fara tendoane”, lotul 79, exp. la 
28.03.2014 si lotul 82, exp. la 31.03.2014, cu provenienta 1.C Galli Gallo 1RL – Brasov 

- NIA:AAY/02.04.2014, privind infestarea cu Anisakis spp. a produsului “File de 
Merlucius, 1000 g”, Pescuit in Oceanul Pacific  (FAO 87), produs congelat rapid, congelat 
individual, glazurat, fara piele, cu putine oase, produs in Polonia, PL 3263 1801 WE, LOT: L3331 
NID: 265/RG/13, expira 21.05.2015 

- cod ABE  Tableta cu fulgi de nuca de cocos origine Polonia, prezenta 1almonella 
- cod ADE Frunze uscate de Ginko, origine China, pesticide peste limita admisa 
- cod 050 Mustar dulce,origine Romania, indulcitor acesulfam peste limita admisa 
- NIA  022  pentru produsul “Cotlet porc fara os “1almonella enterica subspecia entarica 

1erovar Typhimurium 
- NIA ACO referitoare la prezenta arsenicului peste limita admisa in aditivul alimentar 

citrat trisodic E331 , lot nr. THN140327,utilizat in producerea preparatelor din carne 
- NIA 054, Nitriti peste nivelul maxim admis in parizer porc si salam Victoria 
- cod 056/06.11.2014, nuca de cocos origine Malaezia-sulfiti peste limita admisa 
- NIA 062/24.10.2014, ref: nivel inalt de peroxid de hidrogen in budinca duo cioco-

vanilie 150g 
- NIA 066/07.11.2014, ref: referitoare la depasire E coli in carne de cangur congelata, 

origine Australia 
- NIA 069/24.11.2014, ref: prezenta tetracycline detectabile in carnea de pasare 

congelata 
 

o Expertiza sanitara veterinara si supravegherea prin examene de laborator obligatorii si 
in cadrul programelor de autocontrol a alimentelor de origine animala si nonanimala, a 
furajelor, reziduurilor la animale vii, apa, precum si pentru depistarea principalelor 
zoonoze la animale 

Laboratorul 1anitar Veterinar si pentru 1iguranta 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 privind contaminarea transfrontaliera. Laboratorul este acreditat RENAR cu  un numar de 
66 metode de diagnostic si analiza si pregatite si transmise la AN1V1A pentru aprobare extindere 
un numar de 7 analize procedează  permanent  la dezvoltarea a noi metode care vor lărgi gama 
metodelor  folosite de laborator. 

In anul 2014, L1V1A 1latina a desfasurat activitate de supraveghere, diagnostic si determinari 
in conformitate cu prevederile Programului National al actiunilor strategice de supraveghere, 
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profilaxie si combatere a bolilor la animale, precum si a solicitarilor de la diversi producatori si 
procesatori, astfel: 

� Laboratorul de virusologie: rabie 16 probe, bluetongue 568 probe, pesta porc, prin 
IFD 294 probe si 6788 probe serologic, pseudopestă 704 probe, influenta aviara 800 
probe, anemie infectioasa ecvina 19214 probe, leucoza enzootica bovina 21364 probe 

� Laboratorul de parazitologie: trichineloza 499 probe, probe de albine: nosemoza 39 
probe, varooza 39 probe, identificare culiciozi 39 probe 

� Bacteriologie generala: probe anatomopatologice 96, bacteriologie total  608 probe, 
din care salmonelloza 499 probe 

� 1erologie: 20881 probe bruceloza bovine, 2159 probe bruceloza porc, 13236 probe 
bruceloza ovine si caprine, bruceloza iepuri 15 probe 

� Morfopatologie: 3088 probe din care: bovine 712 probe, ovine 1299 probe, caprine 
1077 probe 

� Toxicologie: 115 probe (bovine 21, porcine 27, pasari 59, animale de companie 4, 
pesti 3, albine 1) 

� Microbiologie alimente 
� Chimie alimente 

 
2. Suportarea de la buget a costurilor de realizare a Programului acţiunilor de 

supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la 
animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare si inregistrare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, 
aprobate si cofinantate de Uniunea Europeana si Programul de supraveghere si control in 
domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2014, in conformitate cu prevederile legislatiei 
sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor. 

- Implementarea si realizarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control 
şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi 
protecţia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, a altor 
acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, aprobate si cofinantate de Uniunea Europeana pentru 
anul 2014, in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor 
s-a realizat in cursul anului 2014, prin serviciile de specialitate: 1erviciul Control Oficial 1anatate 
Animala si Biroul Evidenta Informatica si Control Administrativ. 
           In ceea ce priveste actiunile imunoprofilactice, in cursul anului 2014, au fost vaccinate 
anticarbunos: 30907 capete bovine, 201085 capete ovine si caprine, 19366 capete ecvine. Au fost 
testate prin test comparativ simultan un numar de 31560 capete bovine pentru supravegherea 
tuberculozei bovine. Au fost efectuate recoltari probe sange: leucoza si bruceloza bovina - 20430 
capete, bluetongue bovine – 178 capete, bluetongue ovine si caprine – 230 capete, bruceloza ovine si 
caprine –13080 capete, bruceloza suine – 2364 capete, cabaline AIE – 19006 capete, influenta aviara 
pasari – 368 capete. Au fost efectuate recoltari de fragmente creier de la bovine pentru supraveghere 
E1B – 689 capete si de la ovine si caprine pentru supraveghere E1T – 868 capete. De asemenea, au 
fost recoltate probe pentru supravegherea activa si pasiva a Pestei porcine clasice de la un numar de 
4606 capete. Au fost vaccinati antirabic 685 caini, vaccinati de necesitate rabie : 92 caprine, 5 porcine, 
16 bovine, 8 caini. 

A fost realizată si este in permanenta derulare verificarea datelor privind eliberarea 
pasapoartelor pentru specia bovina de pe teritoriul judetului Olt, pasapoartele emise fiind distribuite 
proprietarilor, pe baza de cerere scrisa, de catre D1V1A Olt, plata pasapoartelor de bovina fiind 
suportata de catre proprietar. In anul 2014 au fost solicitate de catre proprietari si emise un numar 
3529 de pasapoarte de bovine. 

1-a asigurat suport şi asistenţa tehnică privind derularea în bune condiţii a activităţii de 
identificare si inregistrare a animalelor pe teritoriul judeţului Olt.  
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A fost realizata inregistrarea  exploatatiilor comerciale si comerciale de tip A de pe raza 
judetului Olt ca utilizatori 1NIIA si instalarea aplicatiilor necesare pentru operarea datelor referitoare 
la identificarea si inregistrarea animalelor detinute, precum si instruirea solicitantilor cu privire la 
procedurile de inregistrare a animalelor. 

Gestionarea bazei de date cu privire la identificarea si inregistrarea animalelor, actualizarea 
acestei baze de date fiind realizata zilnic. In anul 2014, au fost identificate si inregistrate in baza de 
date: 10623 bovine, 27952 ovine, 20190 caprine, 58268 suine. Conform HG 1156/2013, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in trimestrul II 2014, a fost efectuata inspectia exploatatiilor 
nonprofesionale in 44483 exploatatii de catre medicii veterinari de libera practica . 

Au fost recepţionate, verificata conformitatea datelor si confomitatea cu 1NIIA din deconturile 
privind manopera de realizare a acţiunilor din Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, 
control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor 
şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, 
conform legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare şi arhivate 
documentele sanitare veterinare depuse de medicii veterinari de libera practica imputerniciti in 
vederea  decontarii urmatoarelor acţiuni sanitare veterinare realizate pe parcursul anului 2014. 



Capitolul 8 – Politica de dezvoltare regională 

 
I . Politica de dezvoltare regională, infrastructura publică de interes naţional şi turism – 

accesarea Fondurilor Structurale în cadrul Programelor Operaţionale Sectoriale şi în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, stabilirea orientărilor strategice pentru 
următoarea perioadă de programare 2014-2020. 
 

Consiliul Judeţean Olt - Investiţii şi proiecte realizate din finanţări externe: 
● Implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 

(POR) pentru toate axele Programului (proiecte de infrastructură de transport - reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor judeţene, infrastructură socială - reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
centrelor sociale, infrastructură de sănătate, educaţională şi proiecte de dezvoltare a turismului local şi 
a clădirilor de patrimoniu). 
           AXA 3 - ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE, Domeniul major de 
intervenţie 3.1. -  Domeniul major de intervenţie 3.1. -  Reabilitarea /modernizarea/  echiparea 
infrastructurii serviciilor  de sanatate 
         A continuat implementarea proiectului  „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea  ambulatoriului 
din cadrul 1pitalului Judeţean de Urgenţă 1latina”. 
   AXA 3 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE, Domeniul 3.3. — 
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă  

1. Proiect- Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă continuă implementarea proiectului regional care vizează extinderea dotarii 
bazelor judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi a bazei 
regionale din Regiunea de Dezvoltare 1ud-Vest Oltenia cu echipamente specifice activităţii de 
intervenţie în situaţii de urgenţă.  

Valoarea totală a proiectului – 22.116.330,00 lei, inclusiv TVA. Va continua implementarea 
proiectului prin achiziţionarea echipamentelor prevazute până în anul 2014.      

Stadiu: achiziţie pentru baza operaţională judeţeană Olt: 1  autospecială complexă de 
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP,  1 autospeciala 
intervenţie la inălţime.   

Recepţie echipamente 
  1. Proiect- Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-
Vest Oltenia 
 Prin acest proiect se urmăreşte suplimentarea echipamentelor specifice de intervenţie în situaţii 
de urgenţă cu 5 autovehicule cu şenile/roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere, 2 autospeciale 
complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP şi 3 
autofreze de zăpadă, ca urmare a unei analize a dotărilor şi tipurilor specifice de intervenţii în situaţii 
de urgenţă, în funcţie de nevoile de intervenţi rămase neacoperite sau pentru care echipamentele sunt 
încă insuficiente, precum şi prin raportare la limita valorică rămasă disponibilă. 
 În data de 31.10.2014 a fost încheiat contractul de finanţare nerambursabilă nr. 
4773/31.10.2014 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională 1ud-Vest Oltenia şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 1ud-Vest Oltenia 
pentru proiectul “Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea 1ud-Vest 
Oltenia”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
             AXA 3 -  ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE, DOMENIUL DE 
INTERVENŢIE 3.2. – Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale. 

  În anul 2014  a continuat implementarea proiecului: MODERNIZARE CENTRU DE 
RECUPERARE PER1OANE CU HANDICAP 1OPÂRLIŢA.  

    Valoarea finanţării nerambursabile – 544.392 Euro.         
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AXA 4 – SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII MEDIULUI DE AFACERI REGIONAL ŞI 
LOCAL- 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală 

În perioada analizată  a continuat implementarea  proiectului:  Bursă de cereale în oraşul 
Corabia. 

În anul 2014 a fost înfiinţată şi înregistrată societatea comercială S.C. Bursă de cereale 
Corabia S.R.L.. 

AXA 5 - DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PROMOVAREA TURISMULUI, domeniu 
major de intervenţie 5.1. – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. 

Proiect: Reabilitarea secţiilor expoziţionale la Muzeul Judeţean Olt şi amenajări 
peisagistice, lucrări decorative pentru evidenţierea clădirii şi a exponatelor. 

Valoarea finanţării nerambursabile este  800.130 Euro. 
            În anul 2014 a continuat implementarea proiectului. 1tadiu: executie lucrari – 70%. 

● Implementarea proiectului finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
“Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013” Axa prioritară 3 – TIC pentru sectoarele privat şi 
public, Domeniul de intervenţie 3.2 – Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice – 
„Creşterea  eficienţei serviciilor administraţiei publice locale din judeţul Olt prin implementarea 
unei soluţii e-guvernare operformante” , cod SMIS 48394. 

● Parteneriat cu ADR SV Oltenia pentru procesul de elaborare a documentelor regionale 
strategice şi elaborarea Planului de Dezvoltare regională 2014-2020 

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Olt din partea 1erviciului Dezvoltare Regională în 
grupurile de lucru alcătuite la nivel regional pe domeniile: Competitivitate Economică, Cercetare, 
Dezvoltare, Inovare, Infrastructură, Turism şi Dezvoltare Durabilă, au demarat în anul 2013 activităţile 
pentru elaborarea documentelor strategice la nivel regional şi au analizat documentele europene:  

1trategia Europa 2020; 
Poziţia serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de parteneriat şi a unor 

programe în România în perioada 2014-2020; 
Propuneri de priorităţi de finanţare pentru perioada 2014-2020; 
Propunere de tipuri de proiecte strategice conform Priorităţilor de finanţare pentru România 

(Documentul de poziţie al CE pentru 2014-2020); 
Contribuţii la întocmirea portofoliului de proiecte identificate la nivelul regiunii. Exemple de 

proiecte strategice integrate la nivel sectorial şi local (sănătate, infrastructură portuară, sisteme de 
desfacere a produselor agricole). 

Consiliul Judeţean Olt a întocmit portofoliul de proiecte finanţabile în perioada 2014-2020 în 
funcţie de priorităţile de finanţare pentru perioada 2014-2020 stabilite de Comisia Europeană. 

A fost elaborată 1trategia de Dezvoltare a Judeţului Olt în perioada 2014-2020 şi a fost aprobat 
acest document programatic prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 122/28.08.2014. 

● Alte parteneriate pentru accesarea fondurilor europene 
1. În cadrul Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013” Axa prioritară 3- Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul 
major de intervenţie 3.1 – Promovarea culturii antreprenoriale, Consiliul Judeţean Olt a depus în 
calitate de partener 2, alături de liderul de proiect Primăria sectorului 3 al Municipiului Bucureşti şi 
partener 1 1C 1uccess HR expert 1RL cererea de finanţare pentru proiectul “A.L.E.G.-Aptitudini-
Lucrativ-Eficienţi-Garanţie”. 

Obiectivul general al proiectului va consta în stimularea ocupării pe cont propriu prin 
dezvoltarea spaţiului antreprenorial şi dezvoltarea unui număr de 45 afaceri în Regiunile 1ud-Vest 
Oltenia şi Bucureşti-Ilfov. Prin acest proiect se vor dezvolta competenţele antreprenoriale pentru un 
număr de 410 participanţi, din care minim 60% vor fi persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 ani, 
înmatriculaţi în învăţământul superior. 

1e va pune accentul pe dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru 410 persoane şi 
susţinerea iniţiativelor antreprenoriale ale unui număr de 45 de persoane în vederea stimulării ocupării 
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pe cont propriu- se vor înfiinţa 45 de firme noi care vor opera în sectoare economice cu valoare 
adăugată mare. 

Valoarea cheltuielilor eligibile totale este de 7.675.930 lei inclusiv TVA. 
Valoarea cheltuielilor totale eligibile aferente CJ Olt este de 1.976.770 lei, inclusiv TVA. 
2. În cadrul Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013” Axa prioritară 5- “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul  Major de 
Intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, Consliul Judeţean Olt a 
depus în calitate de partener 2, alături de liderul de proiect – Primăria sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti, partener1- 1C 1uccess HR expert 1RL şi partener 3- 1C AWD EXACON1 1RL cererea de 
finanţare pentru proiectul „Măsuri pentru asistarea şomerilor din regiunile fost industrializate”. 

Obiectivul general al proiectului va consta în consiliere şi orientare profesională pentru 
şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă din judeţul Olt şi Municipiul Bucureşti. 

Prin proiect CJ Olt va amenaja şi dota spaţii de instruire pentru 90 de persoane, va acorda 
subvenţii şi premmii cursanţilor, conform Regulamentului de acordare stabilit în acest sens. 

Pentru activitatea de informare şi consiliere, mediere pe piaţa muncii se va amenaja un spaţiu în 
care va funcţiona un centru de consiliere şi mediere, în scopul deservirii persoanelor interesate din 
judeţul Olt. 

Valoarea cheltuielilor totale eligibile ale proiectului este de 3.083.562 lei inclusiv TVA. 
Valoarea cheltuielilor totale eligibile aferente CJ Olt este de 915.208 lei, inclusiv TVA. 
●Investiţii în domeniul protecţiei mediului 
- Implementarea proiectelor finanţate prin POS Mediu 
1. În cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013- Axa prioritară 1- 

Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 
Proiect: ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt”. 
Activităţi desfăşurate în anul 2014: 

- Hotărârea privind aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 1erviciul de Alimentare cu Apă şi de 
Canalizare „Oltul”respectiv: Comunele Verguleasa şi Rotunda. 

- Hotărârea cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Olt pentru susţinerea 
activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 1erviciul 
de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2014; 

- Hotărârea privind aprobarea cofinanţării de către CJ Olt a proiectului Asistenţă Tehnică 
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Olt, în 
perioada 2014-2020, implementat de 1C Compania de Apă Olt 1A. 

„Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Olt” reprezintă 
reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, de tratare a apei şi de colectare şi epurare a apei uzate în 
localităţile cuprinse în proiect, pentru a îndeplini obligaţiile de conformare pentru sectorul de apă 
stipulate în Tratatul de Aderare precum şi obiectivele PO1 Mediu. 
          Acest proiect are beneficiar final 1.C. COMPANIA DE APA OLT 1.A., iar beneficiari locali un 
număr de 5 oraşe din judeţul Olt care s-au asociat împreună cu Consiliul Judeţean Olt în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.  

2. În cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013- Axa prioritară 2- 
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice 
contaminate 
  Proiect „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”  
          Beneficiarul final al proiectului este Consiliul Judeţean Olt, iar beneficiari locali sunt toate cele 
112 localitati ale judetului Olt care s-au asociat pentru a putea monitoriza implementarea acestui 
proiect prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Olt-Eco”. 
 În anul 2014 a continuat implementarea acestui proiect. 
 “Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole 
degradate” 
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 Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 279/N/10.02.2010 şi act adiţional nr. 1/12.10.2010, 
încheiate între CJ Olt, în calitate de coordonator al programului la nivelul judeţului Olt şi Ministerul 
Mediului şi Pădurilor- Administraţia Fondului pentru Mediu. 
 Valoarea contractului 4.210.832,62 lei, inclusiv TVA. 
 Proiectul este în curs de implementare. Obiectul contractului este execuţia de lucrări de 
împădurire în localităţile: Vişina Nouă, Corabia, Obârşia, Vişina şi Orlea. 
 

Investiţii şi proiecte realizate din finanţări externe 
Primăria Municipiului Slatina 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Activităţi 

principale/rezultate 
vizate 

Programul 
Operaţional şi 
Axa prioritară/ 

Domeniul Major 
de Intervenţie 

Valoare 
contractului de 

finanţare 
încheiat de 
autoritatea 

administraţiei 
publice locale 

lei 

Stadiul 
proiectului 

(%) 
/finalizat A

n
 f
in

a
liz

a
re

 

1 
Reabilitare ansamblu străzi zona 

Strehareţi şi Nicolae Bălcescu 

Reabilitare 
ansamblu străzi 

zona Strehareţi şi 
Nicolae Bălcescu 

POR/AXA1/DMI 
1.1 

16.412.225,32 85% 2015 

2 

Reabilitare ansamblu străzi str. 
Basarabilor, Banului, Mănăstirii, 
Milcovului, Poenii, Cuza Vodă ( 

Reabilitare inel secundar str. 
Basarabilor - str. Banului, str. Cuza 

Vodă - str. Poenii) 

Reabilitare 
ansamblu străzi str. 

Basarabilor, 
Banului, Mănăstirii, 
Milcovului, Poenii, 

Cuza Vodă 

POR/AXA1/DMI 
1.1 

18.473.251,45 finalizat 2015 

3 
Amenajare club nautic şi de 

agrement " Plaja Olt" Municipiul 
Slatina 

Amenajare club 
nautic şi de 

agrement " Plaja 
Olt" Municipiul 

Slatina 

POR/AXA5/DMI 
5.2 

36.218.522,51 70% 2015 

4 

Centrală fotovoltaică de producere 
a energiei electrice din conversia 

energiei solare în municipiul 
Slatina 

Centrala fotovoltaică 
ce va acoperii 

sistemul public de 
iluminat al 

municipiului 

Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Creşterea 

Competitivităţii 
Economice 

47.623.548,61 30% 2015 

5 
Formare şi dezvoltare profesională 

în sprijinul creşterii eficacităţii 
administraţiei locale 

Instruirea 
personalului UAT 

Slatina 

Programul 
Operaţional 
Dezvoltarea 
Capacităţii 

Administrative 

1.198.482,00 finalizat 
nov. 
2014 

6 

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe 

din Municipiul Slatina, pentru 
familii cu un venit mediu sub 350 

Euro/lună 

Reabilitarea termică 
a blocurilor de 

locuinţe în vederea 
creşterii eficienţei 

energetice a 
acestora 

POR/AXA1/DMI 
1.2 

2.944.793,64 30% 2015 

7 

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe 

din Municipiul Slatina, pentru 
familii cu un venit mediu sub 150 

Euro/lună (II) 

Reabilitarea termică 
a blocurilor de 

locuinţe în vederea 
creşterii eficienţei 

energetice a 
acestora 

POR/AXA1/DMI 
1.2 

2.849.564,73 20% 2015 
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8 

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe 

din Municipiul Slatina, pentru 
familii cu un venit mediu sub 350 

Euro/lună(III) 

Reabilitarea termică 
a blocurilor de 

locuinţe în vederea 
creşterii eficienţei 

energetice a 
acestora 

POR/AXA1/DMI 
1.2 

12.650.995,33 10% 2015 

9 
A doua şansăpentru un viitor 

împreună, nr. identificare proiect 
142068 (Partener 1) 

Şcolarizarea unui 
număr de elevi care 

au abandonat 
şcoala 

POSDRU, Axa 
2.2 

2.100.862,00 40% 2015 

10 

CORE 2 - Corelarea 
competenţelor şi abilităţilor 

capitalului uman cu potenţialul 
local de ocupare în regiunile Sud-

Vest Oltenia şi Nord-Vest (partener 
2) 

Cursuri de calificare, 
recalificare pentru 

persoane fără loc de 
muncă 

POSDRU, Axa 
5.1 

5.348.783,23 40% 2015 

11 
Reabilitarea CNV Nicolae 

Titulescu, Municipiul Slatina, Smis 
54073 

finalizarea investiţiei 
de reabilitare a două 

corpuri clădiri ale 
colegiului 

POR/Axa 3.4 1.716.650,87 0% 2015 

12 

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe 

din Municipiul Slatina, pentru 
familii cu un venit mediu sub 

500Euro/lună (IV) 

Reabilitarea termică 
a blocurilor de 

locuinţe în vederea 
creşterii eficienţei 

energetice a 
acestora 

POR- Axa 1, 
DMI 1.2 

2.244.591,63 5% 2015 

 
Primăria Municipiului  Caracal  

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Activităţi 

principale/rezultate 
vizate 

Programul 
Operaţional şi 
Axa prioritară/ 

Domeniul Major 
de Intervenţie 

Valoare 
contractului de 

finanţare 
încheiat de 
autoritatea 

administraţiei 
publice locale 

lei 

Stadiul 
proiectului 

(%) 
/finalizat A

n
 f
in

a
liz

a
re

 

1 

Centrul Naţional de Informare şi 
Promovare Turistică în Municipiul 

Caracal 

Stabilirea şi 
organizarea echipei 
de implementare a 

proiectului şi 
definirea 

obiectivelor/ 
Membrii echipei de 

proiect 

Programul 
Operaţional 

Regional 2007 - 
2013/Axa 5. 
Dezvoltarea 
durabilă şi 

promovarea 
turismului. 

Domeniul de 
intervenţie 5.3 
"Promovarea 
potenţialului 

turistic şi crearea 
infrastructurii 
necesare, în 

scopul creşterii 
atractivităţii 

României ca 
destinaţie 
turistică", 

527.258,14 În 
derulare 

2015 
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Primăria Oraşului Balş 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Activităţi 

principale/rezultate 
vizate 

Programul 
Operaţional şi 
Axa prioritară/ 

Domeniul Major 
de Intervenţie 

Valoare 
contractului de 

finanţare 
încheiat de 
autoritatea 

administraţiei 
publice locale 

lei 

Stadiul 
proiectului 

(%) 
/finalizat A

n
 f
in

a
liz

a
re

 

1 Reabilitarea şi reamenjarea 
cartierului " Oraşul Nou" din 
Localitatea Balş, judeţul Olt 

Se are în vedere 
realizarea şi 

reabilitarea spaţiilor 
de parcare, trotuare, 
alei pietonale, locuri 

de joacă pentru 
copii , canalizare 

POR 2007 - 
2013 Axa 

prioritară 1 " 
Sprijinirea 
dezvoltării 
durabile a 
oraşelor " 

Domeniul de 
intervenţie 1.1. 

Planuri integrate 
de dezvoltare 
urbană " Sub 

domeniul : 
Centre urbane 

16.930.995,06 Finalizat 2014 

 
 
Primăria Oraşului Corabia: 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Activităţi 

principale/rezultate 
vizate 

Programul Operaţional şi Axa 
prioritară/ Domeniul Major de 

Intervenţie 

Valoare 
contractului de 

finanţare 
încheiat de 
autoritatea 

administraţiei 
publice locale 

lei 

Stadiul 
proiectului 

(%) 
/finalizat A

n
 f
in

a
liz

a
re

 

1 Reabilitarea şi 
refuncţionalizare 
ambulatoriu de 

specialitate integrat 
spitalul oras Corabia, 

judetul Olt “ 

Reabilitare clădire 
ambulatoriu 

Corabia , Dotare 
specifică cu 
echipamente 

moderne 

Programul Operaţional Regional 
2007-2013, Axa prioritată : 3- 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; 
Domeniul de intervenţie : 3.1- 

Reabilitarea/modernizarea/echiparea 
infrastructurii de sănătate 

5.666.678,00 95% 2015 

2 Reabilitarea 
monumentului istoric 
Cetatea Sucidava din 

orasul Corabia, 
judetul Olt şi 

introducerea acestuia 
in circuitul turistic” 

Reabilitare 
Cetatea Sucidava, 
Construire clădire 

expunere, 
Reabilitare străzi 

de acces 

Programul Operaţional Regional 
2007-2013, Axa prioritată : 5 - 

Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului Domeniul major de 

intervenţie 5.1.- Restaurarea şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, precum şi crearea 
modernizarea infrastructurilor 

conexe 

14.606.552,53 35% 2015 

3 

Port turistic şi de 
agrement in zona 
Cap Amonte Port 

Corabia” 

Realizare Port 
turistic şi de 

agrement in zona 
Cap Amonte – 
Port Corabia 

Programul Operaţional Regional 
2007-2013, Axa prioritată : 5 - 

Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, Domeniul major de 

intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de 

turism pentru valorificarea resurselor 
naturale şi creşterea calităţii 

serviciilor turistice 

15.397.286,21 15 2015 
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4 

Îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
depozitare, 

microbursa de peşte 
şi produse de 
acvacutură 

Realizarea unui 
spaţiu destinat 
depozitării şi 

primei vânzări a 
peştelui şi a 

produselor de 
acvacultură, dotat 
şi utilat conform 
normelor sanitar-

veterinare în 
vigoare 

PO pentru Pescuit 207-2013; 
măsura 1.2 Investiţii pentru 

adăugarea de valoare activităţilor şi 
produselor asociate direct cu 

sectorul pescuitului; Operaţiunea: 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 

debarcare, de depozitare înfiinţarea 
unei mici burse pentru produse 

pescăreşti şi de acvacultură 

2.657.028,07 10% 2015 

5 

"Promovarea 
patrimoniului cultural 
şi turistic din oraşul 

Corabia prin 
modernizarea 

Parcului Central" 

Promovarea 
patrimoniului 

cultural şi turistic 
din oraşul 

Corabia prin 
modernizarea 

Parcului Central 

PO pentru Pescuit 207-2013; 
măsura 1.2 Investiţii pentru 

adăugarea de valoare activităţilor 
şi produselor asociate direct cu 

sectorul pescuitului; Operaţiunea: 
Îmbunătăţirea condiţiilor de  

depozitare şi înfiinţarea unei mici 
burse pentru produse pescăreşti 

şi de acvacultură 

1.597.096,40 5% 2015 

6 

Lucrări de 
reamenajare a bazei 
sportive ""San-Siro, 
judeţul Olt, oraşul 

Corabia 

Lucrări de 
reamenajare şi 

dotare a 
infrastructurii 

specifice 
agrementului şi 

activităţii turistice 
cu profil 

pescăresc 

PO pentru Pescuit 207-2013; 
măsura 1.2 Investiţii pentru 

adăugarea de valoare activităţilor 
şi produselor asociate direct cu 

sectorul pescuitului; Operaţiunea: 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
debarcare, de  depozitare şi 

înfiinţarea unei mici burse pentru 
produse pescăreşti şi de 

acvacultură 

1.610.564,09 5% 2015 

 
 
Secţia de Drumuri Naţionale Slatina  
Pe raza de activitate a 1ecţiei de Drumuri Naţionale 1latina 311,005 Km din care 291,340 Km 

în administrarea 1DN 1latina şi 19,665 km în administrarea municipiilor. 
Obiectul de activitate al 1DN este repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor în vederea 

menţinerii acestora în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării treficului rutier în condiţii de siguranţă 
şi confort.În anul 2014, pentru realizarea acestui obiectiv s-au alocat şi cheltuit 9.164.936 lei din care: 

1. Administrarea reţelei de drumuri naţionale- 963.340 lei; 
2. Întreţinere curentă pe timp de vară – 3.316.851 lei din care 1.008.039 lei reprezintă lucrări 

prin terţi (plombări gropi pe toată reţeaua DN, completări acostamente) iar 2.308.812 lei lucrări în 
regie. 

3. Îtreţinere curentă pe timp de iarnă-4.166.392 lei din care 1.821.997 lei reprezintă întreţinere 
activitate de iarnă prin terţi iar 2.344.395 lei lucrări în regie. 

4. 1iguranţa rutieră- 87.270 lei din care 57.594 lei reprezintă executarea de marcaje prin terţi iar 
29.676 lei lucrări în regie. 

5. Plantaţii rutiere-148.235 lei. 
6. Întreţinere periodică poduri – 439.319 lei, lucrări executate prin terţi. 
7. Lucrări accidentale- 43.460 lei, lucrări prin terţi. 
 
 
Activitatea de urbanism şi disciplina în construcţii  
În anul 2014 s-au analizat:        

� 165 documentaţii pentru eliberarea certificatelor de urbanism; 
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� 87 documentaţii pentru eliberarea autorizaţiilor de construire;  
� 7 documentaţie pentru eliberarea autorizaţiilor de desfiinţare;  
� 14 documentaţii pentru prelungire Certificate de urbanism;  
� 18 documentaţii pentru prelungirea unor autorizatii de construire 

În sensul  respectării prevederilor art. 23 din Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.50/19991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  s-au eliberat un număr de  67 Avize  
ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Olt, la cererea primarilor localităţilor în 
care nu s-au constituit structuri proprii de specialitate privind urbanismul. 

Prin angajaţii serviciului de urbanism s-a acordat asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor 
publice din subordinea CJ Olt, unităţiloe administrativ teritoriale din judeţ şi tuturor persoanelor fizice 
şi juridice care au solicitat aceasta, cu privire la pregătirea documentaţiilor în vederea obţinerii 
certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire. 

1-a urmărit stadiul întocmirii Planurilor Urbanistice Generale pentru localităţile care au aceste 
planuri reactualizate. 

 

Capitolul 9 – Energie  

În anul 2014, 1.C. CEZ DI1TRIBUŢIE 1.A. – 1erviciul Managementul Activelor si Dezvoltare 
1latina a programat si a realizat lucrări de modernizare a instalatiilor electrice din patrimoniu. 

1-au realizat lucrări de modernizare de staţii de transformare 110/ 20 kV, modernizări si intariri 
ale liniilor electrice aeriene de joasa tensiune. 

1ituatia lucrarilor realizate in 2014 : 
 

Modernizari statii de transformare 110/20 kV Balş- Modernizare circuite primare si 
secundare celule 110 kV si 20 kV,inlocuire protectiilor existente cu protectii numerice cu functii 
1CADA incluse,ilocuire panouri de servicii interne, modernizare panouri de comanda , reabilitare trafo 
110/20 kV, inlocuire trafo servicii interne. 

Modernizare linii electrice de joasa tensiune si bransamente 
- Modernizare LEA jt si bransamente com. Deveselu -  Lungime LEA joasa tensiune 
de aproximativ 10 km, nr. bransamente =410buc, PTA=2 buc; 
 - Montare BMPIP in judetul Olt - Montare Blocuri masura si protectie pentru 
ilumintul public – 59 buc. 

 Înlocuire echipamente pentru reducere CPT  
- Înlocuire transformatoare MT/JT in RED din judetul Olt in vederea 

reducerii pierderilor   tehnice – etapa 2014- Inlocuirea  unui numar de 20 de 
transformatori 20/0,4 kV; 

- Montare FDCP  - localitatea Corabia - Modernizare blocuri de masura si 
protectii =     368 buc; 

- Montare FDCP - localitatea Slatina - Modernizare blocuri de masura si 
protectii = 621buc.  

Întarire retea  
- Amplificare PTAB Panselelor in vederea alimentarii ansamblului de locuinte 

1C Constructii Dumitra 1RL, mun. 1latina, jud. Olt; 
- Intarire retea in vederea racordarii utilizatorului Constantin Verginia, 

PTA1  Valea Mare,  com. Valea Mare, jud Olt; 
- Intarire retea joasa tensiune aferenta PTA 33 Peco Bals, in amonte de 

punctul de racordare, 1C ROXIM Impex 1RL, com Bobicesti, jud. Olt; 
- Intarire retea in vederea racordarii utilizatorului Popistas Alexandru 

Bogdan, PTA1 Milcov, com. Milcov, jud Olt. 
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Capitolul 10 – Mediu 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  
Având în vedere măsurile stabilite în “Planul de măsuri prioritare în domeniul protecţiei 

mediului pentru anul 2014”şi prevederile “Programului de Guvernare pentru perioada 2013 – 2016”, în 
ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător cât şi strategiile şi programele guvernamentale 
sectoriale de mediu, în anul 2014 APM Olt a desfăşurat următoarele activităţi:  

1.  Reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţilor economice şi 
sociale din judeţul Olt  

În anul 2014 au fost analizate 3458 declaraţii pe propria răspundere pentru stabilirea impactului 
asupra mediului şi emiterea autorizaţiilor de mediu, transmise de Biroul Unic înfiinţat în cadrul 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, în conformitate cu prevederile Ordinului 
M.M.D.D. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. 

La sediul APM Olt s-au organizat 36 şedinţe ale Colectivului de Analiză Tehnică în cadrul 
cărora au fost analizate 191 documentaţii tehnice depuse de operatorii economici din judeţul Olt pentru 
obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului (autorizaţii şi acorduri de 
mediu) şi au fost analizate 269 documentaţii tehnice în cadrul Comitetului Intern de Analiză(102 
şedinţe). 

Au fost analizate şi soluţionate cererile de obţinere a autorizaţiilor de mediu şi cererile de 
revizuire sau transfer al acestora pentru desfăşurarea activităţilor cu impact semnificativ asupra 
mediului şi s-au emis: 1 autorizaţie integrată de mediu (IPPC), 1 autorizaţie integrată de mediu 
revizuită, 156 autorizaţii de mediu (non - IPPC), 88 autorizaţii revizuite  şi 38  decizii de transfer. Au 
fost emise 13 autorizaţii non IPPC în şablon 1IM şi 4 decizii de încadrare pentru proiecte în şabloane 
1IM (1istem Integrat de Mediu ).  

Au fost respinse 2 solicitări de obţinere a autorizaţiilor de mediu şi 13 solicitări pentru acorduri 
de mediu, deoarece titularii activităţilor nu au respectat termenele impuse în procedura de emitere a 
actelor de reglementare sau nu desfăşoară activităţile declarate. 

Pe baza solicitărilor pentru obţinerea acordurilor de mediu APM Olt a emis:       3 acorduri de 
mediu, 1708 clasări pentru proiecte care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, 149 decizii pentru etapa de încadrare pentru proiecte care fac obiectul procedurii de mediu 
fără acord de mediu. 

Au fost organizate şi desfăşurate 6 dezbateri publice pentru obiective cu impact semnificativ 
asupra mediului. 

APM Olt a participat, prin reprezentantul legal, la şedinţele Comisiei de Acorduri Unice de pe 
lângă Primăria municipiului  1latina. 

Au fost emise 18 adeverinţe FEADR, 2 avize de mediu, 5 clasări 1EA şi 18 decizii 1EA pentru  
planuri/programe. 

De asemenea au fost analizate şi stabilite obligaţii de mediu pentru 3 solicitări şi au fost 
analizate şi soluţionate 121 consultaţii tehnice.  

1-au actualizat şi transmis la ANPM: raportările lunare şi bilunare prind situaţia actelor de  
reglementare emise şi a participărilor în comisiile de analiză, raportările lunare privind bazele de date 
EIA şi 1EA cât şi raportarea trimestrială privind autorizaţiile de mediu emise şi revizuite. Au fost 
întocmite şi transmise raportările lunare, trimestriale, semestriale şi anuale către Prefectura Olt.  
 Nu s-au înregistrat întârzieri în soluţionarea cererilor pentru obţinerea actelor de reglementare 
din punct de vedere al protecţiei mediului şi s-a respectat zilnic programul de relaţii cu publicul, s-au 
efectuat analizele tehnice asupra documentaţiilor transmise odată cu cererile, s-au efectuat verificările 
amplasamentelor şi a obiectivelor în cauză şi au fost elaborate actele de reglementare în conformitate 
cu prevederile legislative. 

2.  Controlul conformării  
În cursul anului 2014 APM Olt a notificat un număr de 3 agenţi economici pentru nerespectarea 

prevederilor actelor de reglementare emise. 1-a dispus de asemenea anularea  unui acord de mediu 
pentru neîndeplinirea condiţiilor şi pentru nerespectarea termenului stabilit prin actul de suspendare. 
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Împreună cu Garda Naţională de Mediu–Comisariatul Judeţean Olt şi Inspectoratul pentru 
1ituaţii de Urgenţă "Matei Basarab" al judeţului Olt, s-a întocmit Planul comun de inspecţii pentru anul 
2014 al obiectivelor şi instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei 1EVE1O II şi au fost efectuate 8 
controale în acest domeniu. 

1-a actualizat şi transmis la ANPM raportarea lunară privind inventarul 1EVE1O 
Pentru verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu şi stadiul realizării 

măsurilor din Planul de Acţiuni, au fost efectuate 3 controale împreună cu reprezentanţi ai Gărzii 
Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Olt la operatorii  economici IPPC din judeţul Olt.  

1-au efectuat 365 controale comune cu reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu - 
Comisariatul Judeţean Olt pentru verificarea modului de conformare a activităţii cu cerinţele legislative 
privind protecţia mediului la proiectele finanţate cu fonduri PNDR 2007-2013, la depunerea cererii de 
finanţare şi la prezentarea ultimei cereri de plată la: operatori economici autorizaţi, operatori economici 
aflaţi în procedură de autorizare.  

Au mai fost efectuate un număr de 21 controale împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Naţionale 
de Mediu – Comisariatul Judeţean Olt la operatori economici din judeţul Olt în vederea verificării 
realizării obligaţiilor de mediu cuprinse în Programul pentru conformare si pentru verificarea 
respectării condiţiilor de mediu impuse în Deciziile etapei de încadrare,  emise pentru realizarea de 
proiecte în vederea construirii de obiective economice. 

Au fost verificate un număr de 46 de sonde din cadrul OMV PETROM 1A  la care s-au 
executat lucrări de refacere a terenului şi redarea în circuitul agricol. 
 

3. Monitorizarea calităţii factorilor de mediu  
3.1.Supravegherea calităţii aerului  
În ceea ce priveşte evaluarea şi prognoza calităţii mediului înconjurător, prin laboratorul de 

specialitate au fost prelevate probe din factorii şi elementele de mediu şi au fost verificate datele 
analitice obţinute în urma analizelor şi expertizelor fízico-chimice  

Controlul calităţii aerului s-a realizat cu ajutorul instalaţiilor de prelevare poluanţi gazoşi (fixe 
sau mobile) şi prin intermediul sistemului de prelevare a pulberilor sedimentabile. 

Monitorizarea calităţii aerului în municipiul 1latina s-a făcut continuu cu o staţie automată ce 
face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului (RNMCA), staţie automată amplasată  
pe str. Dealul Grădişte.   

1taţia de aer este dotată cu analizoare automate pentru determinarea următorilor indicatori de 
calitate: dioxid de sulf (1O2), oxizi de azot (NO, NOX, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), 
pulberi prin metoda nefelometrică  (PM10), dar şi cu o staţie meteo.  

De pe filtrele de prelevare a pulberilor fracţiunea 10 microni, sunt determinate manual, după o 
prelucrare în laborator : pulberi prin metoda gravimetrică precum şi metale (plumb, cadmiu, nichel) 
prin spectrofotometrie de absorbţie atomică. 

Datele înregistrate continuu de către staţie au fost transmise pe serverul APM Olt dar şi pe 
serverul central al ANPM, cât şi pe panoul exterior situat în zona centrală a municipiului 1latina şi pe 
un panou situat în holul Primăriei 1latina, în scopul informării publicului asupra datelor de 
monitorizare a calităţii aerului în mun. 1latina.  

Datele brute au fost zilnic validate, verificându-se continuu buna funcţionare a staţiei, prin 
efectuarea intervenţiilor de mentenanţă: schimbare filtre, calibrare manuală, verificare parametri 
analizoare. 

În perioada 01.01.2014 - 31.12.2014, staţia a efectuat  un număr de 29 146 determinări 
automate pentru indicatorii menţionaţi, valori orare a căror validare a dus la  obţinerea unor indicatori 
de calitate a aerului din municipiul 1latina. 

În această perioadă nu a fost cazul aplicării programului / programului integrat sau planului / 
planului integrat de gestionare a calităţii aerului în mun. 1latina, deoarece staţia de monitorizare 
automată, de tip industrial, amplasată în mun. 1latina, nu a înregistrat depăşiri la poluanţii măsuraţi, 
faţă de valorile pragurilor de informare şi de alertă sau faţă de valorile limită şi/sau valorile ţintă.  

1-au prelevat şi analizat  1124  probe zilnice de aer din municipiul 1latina, pentru a se 
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determina calitatea aerului analizând  indicatorii: dioxid de azot, amoniac şi fluor în cele două puncte 
fixe: APM Olt şi Artileriei. 

Valorile concentraţiilor la indicatorii analizaţi în această perioadă, s-au încadrat în limitele 
maxime admise prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi 1TA1 
12574/87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate.    

În perioada de analiză au fost prelevate  82  probe de pulberi sedimentabile din punctele fixe de 
prelevare din judeţ din oraşele: 1latina, Balş, Caracal, Corabia. 

În urma determinărilor chimice efectuate în laboratorul de expertizare chimică, valorile 
concentraţiilor indicatorilor analizaţi, s-au încadrat în limitele maxime admise prevăzute de Legea nr. 
104/2011 2011 privind calitatea aerului înconjurător şi 1TA1  12574 / 87 privind condiţiile de calitate a 
aerului în zonele protejate, iar din determinările efectuate–analiza gravimetrică a pulberilor 
sedimentabile, s-a constatat că în localităţile unde există puncte de prelevare nu au fost înregistrate 
depăşiri ale CMA. 

Au fost efectuate 186 determinări emisii (930 indicatori) la coşurile ce deservesc instalaţiile 
tehnologice ale operatorilor economici din 1latina şi din alte localităţi ale judeţului, care au solicitat 
monitorizare. Din determinările concentraţiilor la poluanţii atmosferici CO2, 1O2, CO, NOX , s-au 
constatat că nu au fost depăşite limitele impuse prin Ordinul MAPPM  nr. 462 / 93. 

În această perioadă s-au efectuat şi 277 pulberi totale în coş la agenţi economici din municipiul 
1latina, dar şi din judeţ.  

1-au efectuat un număr de 118  determinări automate la indicatorul carbon organic total (TOC ) 
la operatori economici din judeţ.  

Determinările au fost efectuate automat cu aparatura de pe autolaborator. Valorile s-au situat 
sub limitele maxime admise conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993. 

3.2.Supravegherea radioactivităţii atmosferice 
1taţia automată de monitorizare a radioactivităţii atmosferice, face parte dintr-un sistem 

naţional de monitorizare, funcţionând în cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului Olt. 
În anul 2014 staţia a funcţionat în regim automat, datele achiziţionate privind doza gamma 

atmosferică, condiţiile meteorologice locale şi parametrii de funcţionare au fost raportaţi on-line prin 
satelit şi, ca rezervă, prin conexiune GPR1 sau G1M la centrul de coordonare a reţelei – amplasat la 
Laboratorul de Radioactivitatea Mediului de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. 

În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 au fost achiziţionate şi validate 16984 doze gamma. 
Valorile înregistrate nu au depăşit limitele de atenţionare şi s-au încadrat in limitele fondului natural 
conform Ordinului MMP nr.  1978 / 2010  ( limita / h este 0,25 µ1v / h ). 

3.3.Supravegherea nivelului de zgomot 
În 01.01.2014 – 31.12.2014 s-au prelevat un număr de 143 probe pentru determinarea nivelului 

de zgomot stradal pe principalele artere de circulaţie din municipiul 1latina, municipiul Caracal, oraşul 
Balş, a nivelului de zgomot la limita unor zone funcţionale ( şcoli, parcuri, pieţe şi zone industriale ) şi 
a nivelului de zgomot în zone rezidenţiale, urmărindu-se trei indicatori: LEQ ( nivel echivalent ), LMAX 

(nivel maxim), LMIN ( nivel minim).  
Din măsurătorile efectuate în municipiul 1latina şi oraşul Balş se constată că pe străzile cu 

trafic auto intens, nivelul echivalent de zgomot înregistrat depăşeşte valoarea limită conform 1TA1 
10009/88, pentru străzi de categorie tehnică III (65 dB), respectiv străzi de categorie tehnică II (70 dB), 
iar în celelate oraşe valorile obţinute nu au depăşit valoarea maximă admisă prin 1TA1 10009/88, 
pentru străzi de categorie tehnică II (70 dB), respectiv străzi tehnice de categoria a III – a ( 65dB). 

Măsurătorile efectuate la limita zonelor funcţionale cât şi în zone industriale din oraşele 
judeţului Olt nu au evidenţiat depăşiri ale valorii maxime de 65 dB(A) conform 1TA1 10009/88, 
privind acustica urbană. 

3.4 Gestionarea situaţiilor care pot genera incidente de mediu sau poluări accidentale  
La nivelul APM Olt au fost constituite echipe de intervenţie, care au efectuat săptămânal prin 

rotaţie serviciul de intervenţie în caz de poluări accidentale şi care au asigurat permanenţa zilnică la 
domiciliu ( luni – joi: după orele 16,30 şi vineri după orele 14,00 şi sâmbătă – duminică non – stop ) în 
vederea respectării prevederilor Ordinului MMP nr. 2579 / 2012. 
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Au fost desemnate persoanele responsabile cu raportarea către MMP şi ANPM a informaţiilor 
conform Ordinului MMP nr. 2579 / 2012 cât şi persoanele responsabile cu verificarea în teren şi 
prelevarea de probe din factorii de mediu când situaţia o impune.  

În anul 2014 au fost înregistrate 64 de incidente de mediu, din care: 6 incidente de mediu s-au 
produs la diferite obiective economice din judeţul Olt, 2 incidente de mediu la 1.C. CONPET 1.A. 
Ploieşti, sectoarele Orleşti-Gherceşti şi Poiana Lacului (defecţiuni la conductele de transport ţiţei sau 
gazolină) şi 56 de incidente de mediu s-au produs la 1.C. OMV PETROM 1.A. Zona de Producţie III 
Muntenia Vest, sectoarele Ciureşti, Oteşti, Poiana Lacului. Cauzele producerii acestor incidente de 
mediu au fost coroziuni la conductele de ţiţei sau apă sărată. Reprezentanţii acestei societăţi au luat 
măsuri pentru remedierea defecţiunilor la conducte şi curăţarea suprafeţelor de teren care au fost 
afectate. Nu au fost afectate cursuri de apă.  

A fost respectată procedura de funcţionare a fluxului informaţional-decizional de avertizare la 
nivelul APM Olt, în cazul producerii unor poluări accidentale asupra factorilor de mediu, în 
conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 2579 / 2012.  

  
4. Gestiunea deşeurilor şi chimicale  
În anul 2014 s-au întocmit bazele de date privind gestionarea deşeurilor în judeţul Olt (uleiuri 

uzate, baterii şi acumulatori auto uzaţi, deşeuri de echipamente electrice şi electronice,  etc.). 1-au 
analizat documentaţiile privind emiterea actelor de reglementare ale agenţilor economici care 
gestionează deşeuri. 1-a asigurat consultanţă de specialitate agenţilor economici care gestionează 
deşeuri şi substanţe chimice .  

1-au colectat date şi informaţii privind gestionarea de către operatorii economici a uleiurilor 
uzate în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară şi a fost realizată baza de date 1IM (1istem Integrat 
de Mediu). 

La sediul APM Olt au fost organizate şedinţe de lucru cu reprezentanţii operatorilor economici, 
în ceea ce priveşte modul de înregistrare electronică în 1IM şi completarea chestionarelor referitoare la  
uleiuri uzate, ambalaje si statistica deşeurilor. 

1-au desfăşurat activităţi de informare şi îndrumare a potenţialilor aplicanţi în cadrul 
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Programul RABLA) care a fost demarat şi 
în anul 2014 începând cu luna martie. 

In anul 2014 au fost aprobate un număr de 47 transporturi de deşeuri periculoase in vederea 
valorificării acestora pe teritoriul judeţului Olt 

1-a actualizat situaţia privind  agenţii economici autorizaţi în cursul anului 2014 pentru 
activitatea de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, a deşeurilor de echipamente electrice si 
electronice si a bateriilor si acumulatorilor uzaţi. 

APM Olt a colaborat cu Consiliul Judeţean Olt pentru monitorizarea implementării Planului 
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. 

Reprezentanţi ai APM Olt şi ai Comisariatului Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu, au 
continuat şi în anul 2014 acţiunile de control privind verificarea stării de salubritate a localităţilor din 
zona rurală a judeţului Olt. 

1-au colectat date şi informaţii privind gestionarea de către operatorii economici a  
echipamentelor şi materialelor cu conţinut de PCB/PCT pentru anul 2013. 

 In domeniul chimicalelor au fost realizate: inventarul operatorilor economici a căror activitate 
intră sub incidenţa Regulamentului REACH; inventarul operatorilor economici a căror activitate intră 
sub incidenţa Regulamentului 850/204/ECE si ale Convenţiei de la 1tockholm; inventarul privind 
substanţele care depreciază stratul de ozon şi agenţiilor economici care desfăşoară activităţi cu aceste 
substanţe; inventarul privind gazele fluorurate cu efect de seră şi agenţii economici care desfăşoară activităţi 
cu aceste substanţe 

Au fost efectuate verificări la operatori economici privind modul de respectare a legislaţiei 
privind depozitarea deşeurilor industriale, respectiv: 

 - La 1C Ekomin 1latina s-a verificat stadiul lucrărilor de amenajare a haldei ecologice 
conform acordului de mediu. În urma controlului  s-a constatat că s-au respectat condiţiile din acord. 
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 - La depozitul de şlamuri petroliere de la Bărăşti, s-a verificat documentaţia  tehnică 
depusă la APM Olt în vederea obţinerii actului  de reglementare. 

 - La 1C 1MR 1A Balş s-a verificat stadiul lucrărilor de închidere la halda de zgură 
Braneţ, reglementată prin acordul de mediu nr.1/14.08.2007 pentru închidere şi urmărirea 
postînchidere. 

In anul 2013 au început lucrările de construcţii autorizate din cadrul  Proiectului „1istem de 
Management Integrat al Deşeurilor pentru judeţul Olt”, iar în anul 2014 stadiul lucrărilor  de construcţii 
au fost realizate într-un procent de 55 % .  

În perioada 17-24 noiembrie 2014, Organizaţia ECOTIC Bucureşti, în colaborare cu Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Olt a desfăşurat în 1latina activităţi de conştientizare a elevilor privind 
colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE-uri), sub denumirea de „Caravana 
Ecotic Life”.  

În cadrul caravanei s-a organizat şi o acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice 
şi electronice (DEEE-uri) denumită “Zilele reciclării în oraşul 1latina”, unde au putut fi predate orice 
fel de deşeuri, participanţii primind de la organizatori un tichet de participare la tombola din cadrul 
acestei caravane. 

APM Olt  a conlucrat permanent cu responsabilii de protecţia mediului din cadrul autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru o bună implementare şi monitorizare a legislaţiei din domeniul 
gestionării deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase.  

În acest sens s-a urmărit creşterea gradului de implicare al autorităţilor, operatorilor economici 
şi publicului pentru a participa în mod activ la atingerea obiectivelor şi ţintelor naţionale rezultate din 
aplicarea legislaţiei privind colectarea selectivă.  
 

5. Arii protejate  
Pe parcursul anului 2014 în domeniul ariilor protejate şi protecţia naturii s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 
− s-au efectuat 28 controale împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu-

Comisariatul Judeţean Olt în ariile naturale protejate: Rezervaţia de Bujori a Academiei” în comuna 
Dăneasa, Pădurea Topana şi Pădurea 1eaca – Optăşani, siturile Natura 2000 Confluenta Olt Dunăre si 
Valea Oltului Inferior, Valea Oltului Inferior, Confluenta Olt Dunăre, Corabia Tr. Măgurele; 

− s-au verificat 35 de amplasamente/activităţi situate în interiorul/vecinătatea ariilor 
naturale protejate, împreună cu serviciul ACC; 

− s-au întocmit 35 liste de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare 
adecvată a proiectelor si programelor din punct de vedere a protecţiei mediului 

− s-a participat 13 şedinţe ale Colectivului de Analiză Tehnică din cadrul APM Olt pentru 
analiza studiilor de Evaluare Adecvată. Din Colectivul de Analiză Tehnică au făcut parte reprezentanţi 
ai următoarelor instituţii: Consiliul Judeţean Olt, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean 
Olt, Autoritatea de 1ănătate Publică Olt, 1istemul de Gospodărire a Apelor Olt, 1istemul Hidrotehnic 
Jitaru, Inspectoratul Judeţean pentru 1ituaţii de Urgenţă Olt, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, 
Inspecţia în Construcţii Olt, Direcţia 1anitară Veterinară şi pentru 1iguranţa Alimentelor Olt, Direcţia 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Olt şi Primăriilor oraşelor şi comunelor pe raza cărora se 
desfăşoară anumite activităţi cu impact semnificativ asupra mediului. 

− participare la şedinţele de consultare privind elaborarea Planului de Management pentru 
Ariile Naturale: Valea Olteţului,  RO1CI0266, Pădurea Radomir, Râul Vedea, Râul Olt între Mărunţei 
şi Turnu Măgurele. 

− au fost introduse în aplicaţia IBI1 a ANPM informaţii despre ariile naturale protejate, 
siturile Natura 2000 si autorizaţiile de recoltare capturare specii de floră si faună sălbatice, eliberate de 
APM Olt în anul 2014  

− au fost eliberate 16 autorizaţii de mediu pentru activitatea de recoltare, achiziţionare şi 
comercializare, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată de plante sălbatice din flora sălbatică şi au 
fost emise pentru operatori economici 22 declaraţii ale autorităţii responsabile pentru monitorizarea 
ariilor naturale protejate 
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  În cadrul celei de - a şasea ediţii a „Galei Premiilor pentru Un Mediu Curat”, organizată de 
ECOTIC, ALUCRO, Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi 
1trategiilor din Romania şi Hotnews.ro, sub egida Ministerului Mediului şi 1chimbărilor Climatice, 
marele premiu pentru instituţii publice a fost acordat Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt care, 
alături de Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman şi Asociaţia WWF (World Wide Fund for 
Nature) Programul Dunăre Carpaţi România, a implementat proiectul Life Nature „Conservarea 
Transfrontalieră a speciilor de păsări respectiv: raţă roşie (Aythya nyroca) şi cormoran pitic 
(Phalacrocorax pygmaeus) în situri cheie din România şi Bulgaria”.  

 
 Planul Local de Acţiune pentru Mediu (revizuit ) la nivelul judeţului Olt 
În anul 2014, semestrial, APM Olt a transmis la ANPM situaţia privind stadiul de realizare a 

măsurilor din Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM.), revizuit, la nivelul judeţului Olt. 
Având în vedere dinamica acţiunilor întreprinse în domeniul protecţiei mediului  şi etapele 

parcurse până în prezent din calendarul PLAM s-a  impus revizuirea acestuia. 
În acest sens în anul 2014 a fost înştiinţată ANPM cu privire la iniţierea revizuirii Planului 

Local de Acţiune pentru Mediu la nivelul judeţului Olt, versiunea 2010, urmând procedura de revizuire 
conform ghidului.  
 

6. Relaţii Publice 
Informaţiile de mediu şi de interes public au fost prezentate în mass–media locală şi regională, 

prin: comunicate de presă, articole si buletine informative, interviuri cu jurnalişti. În anul 2014, 
numărul articolelor apărute în mass media scrisă locală şi regională urmare a difuzării informaţiilor de 
mediu a fost de 157 şi s-au  acordat 5 interviuri posturilor locale de radio şi televiziune. 

În anul 2014, s-au primit şi înregistrat 22 sesizări ale cetăţenilor, din care 19 au fost 
redirecţionate la alte instituţii, 2 au fost rezolvate şi 1 a fost clasată, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27 / 2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor. 

1-au primit şi înregistrat 20 cereri de informaţii privind mediul şi care au fost soluţionate în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 86 / 2000 pentru ratificarea Convenţiei de la Aarhus, privind 
accesul publicului la informaţiile de mediu şi Ordinului 1182 / 2002, privind Metodologia de 
gestionare şi furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de autorităţile publice pentru protecţia 
mediului. 

1-a înregistrat şi soluţionat 1 cerere de informaţii de interes public, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.  

Au fost încheiate protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ din judeţul Olt, în scopul 
desfăşurării de acţiuni de educaţie ecologică a elevilor. 1-au desfăşurat 20 acţiuni educative cu ocazia 
zilelor aniversare de mediu şi anume: 2 februarie - Ziua Zonelor Umede, 15 martie - 15 aprilie – Luna 
Pădurii, 22 martie–Ziua Mondială a Apei, 22 aprilie – Ziua Pământului, 5 iunie – Ziua Mondială a 
Mediului, 29 iunie – Ziua Dunării, 16 septembrie – Ziua Internaţională pentru protecţia 1tratului de 
Ozon, 22 septembrie -  Ziua Europeană fără Maşini, 23 septembrie – Ziua Mondială a Curăţeniei.  

Aceste activităţi au fost organizate de APM Olt în colaborare cu Primăria mun. 1latina, 1C 
Compania de Apă Olt 1A, 1C ALRO 1A 1latina, Colegiul Tehnic Balş,  Colegiul Naţional Ion 
Minulescu 1latina, Liceul Metalurgic 1latina, Liceul Petre Pandrea Balş, Palatul Copiilor Adrian Băran 
1latina, Şcoala Ştefan Protopopescu 1latina, Şcoala nr. 1 1latina, Şcoala Eugen Ionescu 1latina, Şcoala 
George Poboran 1latina, Şcoala Constantin Brâncoveanu 1latina, Şcoala nr. 3 1latina, Şcoala Nicolae 
Iorga 1latina şi Grădiniţele cu Program Prelungit nr. 1 şi 5 1latina. 

În perioada 29 septembrie – 13 octombrie 2014, Primăria mun.1latina a organizat Campania 
„Tu reciclezi, noi îţi dăm un copăcel” în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, 1C 1alubris 1A 1latina şi 1C Rupiah 1RL 1latina. 1copul acestei 
campanii fiind reciclarea hârtiei, scăderea valorilor de poluare a aerului şi creşterea calităţii aerului prin 
plantarea cât mai multor copaci în mun. 1latina. 
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Programul CASA VERDE  
În anul 2014 s-a reluat Programul CA1A VERDE - sesiunea de finanţare 1 iunie 2011, 

respectiv a continuat verificarea de către Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarelor de finanţare 
depuse la APM Olt de solicitanţi din judeţul Olt (persoane fizice) de la nr. de înregistrare 354 la nr. de 
înregistrare 677, dosarele de la nr. de înregistrare 1 până la nr. de înregistrare 353 fiind verificate în 
anul 2011.  

Astfel, în acest an Administraţia Fondului pentru Mediu a verificat un număr de 324 dosare de 
finanţare de la nr.de înregistrare 354 la nr. de înregistrare 677, dosare care au fost depuse la APM Olt. 

La această dată toate dosarele de finanţare au fost verificate, astfel că din totalul de 677 dosare 
de finanţare depuse în anul 2011, 649 de dosare au fost aprobate şi 28 respinse.  Procentul de aprobare 
a dosarelor la nivelul judeţului Olt, pentru Programul CA1A VERDE sesiunea de finanţare 2011, este 
de 95,86 % şi procentul de respingere a dosarelor este de 4,14 %. 

În prezent APM Olt procedează la verificarea documentelor necesare prezentate de solicitanţii 
ale căror dosare de finanţare au fost aprobate în vederea semnării contractelor de finanţare 
nerambursabilă cât şi la verificarea dosarelor de decontare depuse la APM Olt de solicitanţii care au 
instalat sistemele de încălzire care utilizează energie regenerabilă.  
 

7. Colaborarea cu celelalte servicii publice deconcentrate şi autorităţi locale din judeţul Olt  
7. 1. În anul 2014 APM Olt a organizat şedinţe ale Colectivului de Analiză Tehnică, unde au 

fost analizate documentaţiile tehnice depuse la APM Olt, de către operatori economici sau instituţii, 
pentru obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului.  

Din Colectivul de Analiză Tehnică au făcut parte reprezentanţi de la următoarele instituţii: 
Consiliul Judeţean Olt, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Olt, Direcţia de 

1ănătate Publică Olt, 1istemul de Gospodărire a Apelor Olt, 1istemul Hidrotehnic Jitaru, Inspectoratul 
Judeţean pentru 1ituaţii de Urgenţă Olt, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, Inspecţia în Construcţii 
Olt, Direcţia 1anitară Veterinară şi pentru 1iguranţa Alimentelor Olt, Direcţia pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală Olt 1C CEZ Distribuţie 1A, Distrigaz  1ud, 1C Romtelecom, Drumuri Judeţene şi 
Primăriilor oraşelor şi comunelor pe raza cărora se desfăşoară anumite activităţi cu impact semnificativ 
asupra mediului.  

7.2. APM Olt a efectuat controale împreună cu reprezentanţi ai GNM–CJ Olt la operatorii 
economici din judeţul Olt pentru verificarea: 

- stadiului de realizare  a măsurilor din programele de conformare ( anexa 6 la autorizaţiile de 
mediu ) 

- modului de realizare a măsurilor din planul de acţiune din autorizaţiile integrată de mediu la 
agenţii economici a căror activitate intră sub incidenţa Directivei IPPC ( Prevenirea şi Controlul 
Integrat al Poluării ) 

- modului de respectare a condiţiilor de gestionare a deşeurilor menajere şi industriale  
- modului de gestionare a stocurilor de deşeuri şi substanţe chimice periculoase  
- documentaţiilor tehnice necesare obţinerii autorizaţiilor de mediu  
7.3. APM Olt a colaborat cu Inspectoratul pentru 1ituaţii de Urgenţă Olt, pentru efectuarea de 

controale comune la obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase. 

7.4. În anul 2014 APM Olt a organizat şi desfăşurat împreună cu instituţii de învăţământ şi 
organizaţii nonguvernamentale din judeţul Olt, activităţi de educaţie ecologică a elevilor şi 
preşcolarilor.  

Aceste activităţi s-au desfăşurat pe baza protocoalelor încheiate, cu ocazia diferitelor zile 
aniversare de mediu cuprinse în calendarul evenimentelor de mediu. 

 
Comisariatului Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu 

În activitatea de inspecţie şi control desfăşurată pe parcursul anului 2014 s-a urmărit realizarea 
obiectivelor cuprinse în  planul  de activităţi aprobat de Comisariatul General al Gărzii Naționale de 
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Mediu, fiind realizate 1.125 inspecţii şi controale în domeniul protecţiei mediului, din care 447 
inspecţii de mediu planificate şi 678 controale de mediu neplanificate.  

Gradul de realizare al acestui obiectiv la 31.12.2014 este: 
-numar inspecții planificate si neplanificate 1125, reprezentand 106% din totalul 

inspecțiilor  programate la inceputul anului (1058).  
- număr inspecţii planificate realizate: 447, reprezentând 88 % din totalul inspecţiilor 

programate la începutul anului; 
- număr inspecţii neplanificate realizate: 678, reprezentând 123 % din totalul inspecţiilor 

programate la începutul anului. 
 In urma acestor controale au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale (16 amenzi si 1 
avertisment) in valoare totala de 242,50 mii lei,  o masura complementara  de suspendare a activitatii si 
o plangere penala.  

În anul 2014, în baza circularelor emise de Comisariatul General, Comisariatul Judeţean Olt a 
efectuat 186 inspecţii tematice, din care: 114 inspecţii tematice în domeniul controlului poluării 
industriale şi respectării regimului substanţelor chimice periculoase şi 72 inspecţii în domeniul 
biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate. 

Controale tematice in anul 2014 efectuate de GNM-CJ Olt la solicitarea GNM-CG 
-exploatare agregate minerale/amenajare iaz piscicol; 
-control la administratii publice locale privid respectarea responsabilitatilor Unitatilor 

Administrativ Teritoriale; 
-controale privind respectarea HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a 

certificatelor de emisii cu efect de sera; 
-control tematic privind colectarea, transportul, stocarea temporara, tratare, valorificare, 

eliminare finala prin depozitare a deseurilor incadrate ca periculoase (impreuna cu reprezentantii IGPR 
in baza Planului Comun de Masuri); 

-control tematic privind agentii economici care detin surse radiologoce in cabinete 
stomatologice;  

-control tematic la operatorii economici care desfasoara activitati de depozitare/tratare reziduuri 
petroliere; 

-control tematic privind respectarea prevederilor Regulamentului 1013/2006 privind transferul 
de deseuri; 

-control tematic privind gestionare vehiculelor scoase din uz (V1U); 
-control tematic la bataluri pentru depozitarea deseurilor periculoase din industria extractiva 

petroliera; 
-controale tematice la depozitele municipale si industriale de pe raza judetului Olt;  
-controale tematice privind ariile naturale protejate din judetul Olt; 
-controale tematice la agentii econimici care gestioneaza fonduri de vanatoare pe raza judetului 

Olt; 
-controale tematice privind respectarea  legislatiei de mediu la agentii economici care   

desfasoara activitati de exploatare forestiera pe raza judetului Olt; 
Implementarea prevederilor legislaţiei referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră  
În cursul anului 2014 au fost efectuate 9 controale cu privire la respectarea prevederilor HG nr. 

780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare de emisii de gaze cu efect de sera, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv: 1.C. TMK ARTROM 1.A. 1latina, 1.C. ALRO 1.A. - 
1ediu 1ocial 1latina, 1.C. ALRO 1.A. - 1ediu 1ecundar 1latina, 1.C. Electrocarbon 1.A. 1latina, 1.C. 
Pirelli Tyres Romania 1.R.L. 1latina, 1.C. IGO 1.A. Caracal, 1.C. 1MR 1.A. Bals şi OMV PETROM 
1.A. – Zona de Producţie 3 Muntenia Vest - 1taţia de tratare ţiţei Icoana, 1C Zahar Corabia 1A  

In conformitate cu Ord 1897/2007  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind 
emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, operatorul are obligaţia de a restitui, până 
cel mai târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de 
seră egal cu numărul total de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la instalaţia respectivă în anul 
calendaristic anterior, prezentate în raportul anual de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
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In cadrul inspecţiilor efectuate s-a constatat că societăţile comerciale menţionate anterior au 
respectat prevederile HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de 
gaze cu efect de sera, cu modificările şi completările ulterioare, şi că au respectat prevederile 
autorizaţiilor de mediu emise pentru emisii de gaze cu efect de seră. 

De asemenea, s-a constatat faptul ca societăţile comerciale verificate au obtinut o noua 
autorizatie de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013-2020.  

Implementarea prevederilor legale referitoare la valorile limită pentru dioxidul de sulf, 
dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberi în suspensie şi plumb din aerul înconjurător (Directiva 
1999/30/CE, cu modificările şi completările ulterioare). 

Pe raza teritorial-administrativă a judeţului Olt, funcţionează operatori economici din a căror 
activitate se generează emisii atmosferice. Inventarul acestor operatori economici cuprinde:  

> activităţi de topire-turnare metalele neferoase uşoare: 1C ZIAL 1RL, 1C PABIAL KIK 
1RL, 1C PRODNEF COM 1RL, 1C PRODAL 1RL, 1C TURN COM 1ERV 1RL, 1C TURNEF 1RL, 
1C EXIM PROD COLECT 1RL, 1C BIACOM NEF TIM 1RL, 1C 1ORMAR 1RL, 1C DELTA 
ALUMINIU 1RL, 1C AGROVIL 1RL, 1C TUNC AL 2003 1RL, 1C TURFONT 1RL, 1C 
PRODUCT NEFER 1RL 1corniceşti, 1C AKTEN METAL 1RL 1corniceşti, 1C EUCA1TING RO 
1RL 1corniceşti, 1C RAW MATERIAL1 COM 1RL Valea Mare, 1C 1UPER YILDIZ 1RL Priseaca, 
1C ALMACO PROFIL RPH 1RL Brebeni,1C ROMMAR PRODIMPEX 1RL Brebeni, 1C VIVAL 
NEF 1RL Brebeni, 1C ALBARKMET NEF 1RL Brebeni, 1C ANDU 1RL 1lătioara.  

Majoritatea acestor activităţi se desfăşoară în zona industrială a municipiului 1latina. 
Activitatea de topire-turnare metale neferoase uşoare este generatoare de emisii atmosferice, 

indicatorii pentru care se realizează monitorizarea, conform autorizaţiilor de mediu, fiind: pulberi, CO2, 
1O2, NOx.  

> activităţi metalurgice: 1C ALRO 1A, 1C ALTUR 1A, 1C TMK ARTROM 1A, 1C 
VIMETCO EXTRU1ION 1RL, 1C 1MR 1A Balş, 1C TERMEX 1A Balş 

> alte activităţi generatoare de emisii atmosferice: 1C ELECTROCARBON 1A 
(fabricarea electrozilor siderurgici), 1C PIRELLI TYRE1 ROMÂNIA 1A (fabricarea anvelopelor). 

În anul 2014, la aceşti operatori economici au fost realizare atât inspecţii planificate, conform 
planului de inspecţie aprobat, cât şi inspecţii neplanificate (inopinate), care au fost efectuate inclusiv în 
afara programului de lucru (seara şi la sfârşit de săptămână).  

În anul 2014, 1taţia de monitorizare a calităţii aerului din municipiul 1latina a înregistrat valori 
crescute ale indicatorilor CO şi 1O2 pe timp de noapte, însă valorile măsurate nu au depăşit 
concentraţiile maxim admise privind calitatea aerului înconjurător. 
 Faţă de această situaţie, prin controalele efectuate, agenţilor economici verificaţi le-au fost 
stabilite măsuri pentru menţinerea în funcţiune şi reparaţie a instalaţiilor şi dotărilor destinate reducerii 
concentraţiilor de poluanţi evacuaţi în atmosferă (hote, exhaustoare şi hidrocicloane), utilizarea de 
materii prime de calitate (sortarea deşeurilor impregnate cu uleiuri minerale, vopsele, etc.), precum şi 
utilizarea unor combustibili de calitate cu conţinut redus de sulf. 

Pe platforma industrială 1latina, niciuna din societăţile comerciale verificate nu deţine aparatură 
pentru monitorizarea on-line a emisiilor.  Prin actele de reglementare emise de autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului (autorizaţii integrate/autorizaţii de mediu) nu au fost stabilite masuri (chiar şi 
in cadrul programelor de conformare) privind dotarea cu dispozitive de măsurare continuă a emisiilor.  

In urma celor 43 de controalelor efectuate în 2014 la operatorii menţionaţi anterior s-a constatat 
încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în special a celor 
referitoare la nerespectarea obligaţiei de utilizare a echipamentelor de reţinere a poluanţilor la sursă, 
fiind sancţionate contravenţional următorii operatori economici: 1C TURNEF 1RL si 1C AKTEN 
METAL 1RL cu amenda in valoare de 30 mii lei.  

Întrucât monitorizarea emisiilor atmosferici este realizată în general în intervalul orar 08:00 – 
16:00, au fost efectuate controale inopinate pe timp de noapte (21:00 – 24:00). 1-a constatat că o parte 
din operatorii economici cu profil de activitate valorificarea deşeurilor de aluminiu prin topire-turnare 
verificaţi nu utilizau echipamentele de reţinere la sursă a poluanţilor emişi sau prezentau deficienţe în 
exploatare acestora, motiv pentru care au fost sancţionate contravenţional potrivit prevederilor nr. Legii 
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104/2011. În vederea asigurării conformării, au fost stabilite măsuri pentru remedierea deficienţelor 
existente la echipamentele de epurare gaze, funcţionarea corespunzătoare a acestora şi monitorizarea 
suplimentară, pe timp de noapte, a emisiilor atmosferice. 

Având în vedere amplasamentul în zona rezidenţială şi numeroasele sesizări înregistrate cu 
privire la disconfortul produs populaţiei de emisiile de noxe in atmosferă, în special pulberi rezultate în 
procesul tehnologic de obţinere a fontei, 1C TERMEX 1A Balş a pus în funcţiune, înaintea termenului 
limită impus prin programul pentru conformare din Autorizaţiei de mediu nr. 205/31.08.2009, o 
instalaţie nouă de elaborare şi control a fontei, respectiv instalaţie de topire cu inducţie. Măsurarea 
emisiilor atmosferice de pulberi, CO, NOx, 1O2 - realizată la finalizarea investiţiei de laboratorul de 
specialitate al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt – a evidenţiait încadrarea în valorile limită la 
emisie pentru aceşti poluanţi. Acesta societate a obtinut in anul 2014 autorizatie de mediu folosind o 
tehnologie noua de obtinere a fontei (prin curenti de inductie) fara program de conformare. De la 
schimbarea tehnologiei nu s-au mai inregitrat sesizari privind desfasurarea activitatii de productie a 1C 
Termex 1A Bals.  

 Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la producerea, consumul 
eliminarea substanţelor care epuizează stratul de ozon: (curăţătorii chimice, producători, 
importatori, eliminatori, reciclatori de substanţe care epuizează stratul de ozon) 

În această perioadă s-au efectuat 2 controale cu această tematică, fiind verificate 2 societăţi 
comerciale cu profil de activitate spălarea şi curăţarea uscată a articolelor textile şi a produselor din 
blană (1C PRO CLEAN 1RL) şi activităţi de tipărire (1C IMPRIMERIA 1RL). 1-a constatat că aceşti 
operatori economici au întocmit şi transmis la APM Olt bilanţul solvenţilor pentru anul 2013 şi că 
instalaţiile exploatate se conformează prevederilor HG 699/2003 cu modificările şi completările 
ulterioare, consumul de percloretilenă/kg produs curăţat fiind < 20g. 

Conformarea cu prevederile legislaţiei referitoare la emisiile de COV din activităţi 
industriale (cu excepţia COV din curăţătorii chimice). 

Au fost realizate 4 inspecţii  la obiectivele  planificate cu privire la  respectarea obligaţiilor 
prevăzute de  HG nr.699/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constatându-se că toţi agenţii 
economici verificaţi în anul 2013 (1C 1OVECORD INT 1A, 1C RONY  1RL, 1C PIRELLI TYRE1 
1RL, 1C TMK ARTROM 1A, ) au  respectat planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de 
compuşi organici volatili, elaborat conform prevederilor legale. 

Aceşti agenţi economici au monitorizat emisiile atmosferice ale compuşilor organici totali. In 
urma verificărilor acestor monitorizări nu s-au constatat depăşiri ale concentraţiilor admise, însă au fost 
impuse măsuri de schimbare a filtrelor de reţinere al emisiilor COV în cazul instalaţiilor la care valorile 
măsurate depăşeau 75% din valoarea limită admisă. 

 Verificarea respectării legislaţiei privind depozitarea deşeurilor, inclusiv cele industriale 
şi din industria miniera.  

In vederea realizării acestui obiectiv, in anul 2014, Comisariatul Judeţean Olt a efectuat 13 
inspecţii şi controale la depozitele de deşeuri care funcţionează pe raza judeţul Olt, respectiv au fost 
realizate inspecţii la: 

- Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” 1latina (2 inspecţii) 
- Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Balş (2 inspecţii) 
- Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Caracal (2 inspecţie) 
- Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Corabia (2 inspecţii) 
- Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Drăgăneşti Olt (2 inspecţie) 
- Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” 1cornicesti  (2 inspecţii) 
- Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase neconform 1.C. 1MR 1.A. Balş (3 inspecţii). 
Din inspecţiile realizate s-a constatat că în anul 2014 au fost în exploatare doar următoarele 

depozite de deşeuri: 
- Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Balş 
- Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Caracal 
- Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Corabia 
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1tadiul reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului a depozitelor de deşeuri din 
judeţul Olt este: 

- 2 depozite de deşeuri pentru care s-a emis autorizaţie integrată de mediu: 
o Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase conform 1.C. ALRO 1.A. – Divizia 

Aluminiu Primar  
o Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase conform 1.C. ALRO 1.A. – Divizia 

Aluminiu 1ecundar 
- 2 depozite de deşeuri pentru care s-a emis autorizaţie de mediu cu program de conformare, 

respectiv: 
o Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Caracal  
o Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Balş  
- 1 depozit de deşeuri pentru care a fost depusă solicitarea de eliberare a autorizaţiei integrate 

de mediu, respectiv 
o Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Corabia. 
Astfel, 4 depozite de deşeuri din cele 5 depozite de deşeuri în exploatare în 2014 funcţionează 

în baza autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu eliberate de autorităţile competente pentru 
protecţia mediului. 

Referitor la respectarea legislaţiei privind depozitarea deşeurilor s-a constatat: 
- în cazul depozitelor conforme de deşeuri industriale a fost constituit Fondul pentru 

închiderea şi urmărirea post-închidere, conform art. 12 din HG nr. 349/2005 
- pentru depozitele de deşeuri neconforme clasa „b” a fost întocmit şi reglementat din punct 

de vedere al protecţiei mediului proiectul de închidere, ca parte integrantă a proiectului „1istem 
integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” (proiect finanţat prin PO1 Mediu) 

-  cu excepţia Depozitului de deşeuri neconform clasa „b” 1latina, celorlalte depozite de 
deşeuri neconforme clasa „b” şi depozite de deşeuri industriale neconforme au respectat termenele de 
sistare a activităţii de depozitare conform calendarului din Anexa 5 la HG nr. 349/2005 

- la Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase neconform 1C 1MR 1A Balş se realizează 
lucrările de închidere a depozitului, conform proiectului de închidere reglementat prin Acordul de 
mediu nr. 1/14.08.2007  

- în data de 16.05.2012, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 56/16.05.2012, 
Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” 1latina a sistat activitatea. Controalele inopinate efectuate de 
comisariat ulterior acestei date au confirmat această stare de fapt. Între Primăria Municipiului 1latina şi 
Primăria Oraşului Balş a fost încheiat Protocolul nr. 108595/10.11.2014 privind depozitarea în 
Depozitul neconform clasa „b” Balş a deşeurilor municipale şi asimilabile colectate din municipiul 
1latina 

- în depozitele în operare a fost permisă depozitarea doar a categoriilor de deşeuri stabilite 
prin actele de reglementare (AM sau AIM), cu respectarea procedurilor de acceptare a deşeurilor la 
depozitare (art. 15 şi 16 din HG nr. 349/2005 şi Ordinul 95/2005) 

- monitorizarea tehnologică şi de mediu a depozitelor de deşeuri conforme s-a realizat cu 
respectarea prevederilor actelor de reglementare 

- în vederea reducerii cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, operatorii depozitelor de 
deşeuri neconforme clasa „b” – respectiv 1.C. 1ALUBRI1 1.A. 1latina, 1.C. IGO 1.A. Caracal şi 1.C. 
UTILITĂŢI PUBLICE CORABIA 1.R.L. Corabia – utilizează sisteme de colectare selectivă a 
deşeurilor; deşeurile reciclabile colectate selectiv sunt sortate şi balotate în hale echipate cu prese de 
balotat; deşeurile balotate (PET, plastic,hârtie şi carton) sunt comercializate către operatori economici 
autorizaţi pentru operaţiuni de valorificare a deşeurilor reciclabile. 

În anul 2014, în cazul celor 6 depozite de deşeuri neconform clasa „b” din judeţul Olt (1latina, 
Caracal, Balş, Corabia, Drăgăneşti-Olt şi 1corniceşti) s-a demarat procedura de închidere şi urmărire 
post închidere. Lucrările de închidere a depozitelor fac obiectul proiectului „1istem integrat de 
management al deşeurilor în judeţul Olt”, proiect de reglementat din punct de vedere al protecţiei 
mediului prin Acordul de mediu nr. 1/ 08.03.2010 revizuit în data de 25.01.2011. 

Conform proiectului tehnic, închiderea depozitelor se va realiza in doua etape: 
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- Etapa 1: acoperirea temporara a depozitului de deşeuri, mutarea deşeurilor inclusiv 
redepozitarea pe acelaşi amplasament şi realizarea unei acoperiri temporare inclusiv montarea 
componentelor pentru extracţia gazului de depozit, sistemele de colectare si evacuare a apei de 
suprafaţa şi de colectare a levigatului.  

- Etapa 2 : închiderea finală cu un sistem de etanşare a suprafeţei şi instalarea sistemului final 
de extracţie a gazului de depozit si a celui de colectare a apei de suprafaţă. 

La 31.12.2014, lucrările de închidere se aflau în diferite faze de execuţie dupa cum urmeaza: 
Depozitul neconform de deseuri municipale clasa b 1latina: etapa 1 -50%, etapa 2 -47% 
Depozitul neconform de deseuri municipale clasa b Draganesti: etapa 1 -35,5%, etapa 2 -35,5% 
Depozitul neconform de deseuri municipale clasa b 1cornicesti: etapa 1 -46%, etapa 2 -46% 
 Realizarea măsurilor din planurile de acţiune, implementarea BAT şi conformarea cu 

autorizaţia integrată la instalaţiile IPPC 
Au fost efectuate 19 inspecţii planificate la 11 din cei 11 operatori economici din judeţ care 

desfăşoară activităţi/exploatează instalaţii ce intră sub incidenţa Legii  nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale, respectiv: 1C 1MR 1A Balş (activitatea 2.2), 1C ALRO 1A – 1ediu Principal 1latina 
(activitatea 2.5.a), 1C ALRO 1A – 1ediu 1ecundar 1latina (activitatea 2.5.b), 1C BIOMOTOR PROD 
1RL Deveselu (activitatea 4.1.2), 1C A11ANI IMP-EXP 1RL 1tiocăneşti (activitatea 6.6.a), 1C 
EURO1PATIAL 1RL Tufeni (activitatea 6.6.b), 1C TMK ARTOM 1A (activitatea 2.3.a şi 2.6), 1C 
ALTUR 1A 1latina (activitatea 2.5.b), 1C AT GRUP PRODIMPEX 1RL 1corniceşti (activitatea 
6.6.a), 1C ELECTROCARBON 1A 1latina (activităţile 4.2.e şi 6.8 – 2 instalaţii distincte). 

Activitatea 1C PREMIUM PORC  NEGRENI 1RL  (instalaţie 6.6.b) se desfasoara si sunt in 
procedura de revizuire a AIM. 

În anul 2010, activitatea 1C ZAHĂR CORABIA 1A Corabia a fost scoasă de sub incidenţa 
Directivei IPPC. 

În anul 2013, doar 1C TMK ARTOM 1A 1latina a mai beneficiat de perioadă de tranziţie, iar 
măsurile cuprinse în planul de acţiuni al Autorizaţiei integrate de mediu nr. 26/10.11.2006 fiind 
realizate integral. 

De asemenea, s-a constatat că  cei 11 operatori IPPC verificaţi au respectat condiţiile din  AIM 
şi că au implementat BAT în activităţile desfăşurate. 

  Conformarea cu legislaţia referitoare la managementul riscului la instalaţiile SEVESO. 
Conform programului aprobat de comun acord de cele 3 autorităţi implicate în aplicarea 

prevederilor HG 804/2007, au fost efectuate inspecţii planificate la cele 5 amplasamente din judeţ care 
intră sub incidenţa Directivei 1eveso II, respectiv:  

- 3 amplasamente risc major: 1C ADE GA1 OIL COMPANY 1RL - Punct de lucru Caracal, 
1tr. 1 Decembrie 1918, 1C ADE GA1 OIL COMPANY 1RL - Punct de lucru Caracal, 1tr. Vornicu 
Ureche şi 1C ALRO 1A – 1ediu Principal 

- 2 amplasamente risc minor: 1C BULROM GA1 1RL Balş şi 1C PIRELLI ROMÂNIA 
1RL. 

Inspecţii efectuate au avut ca obiect verificarea adoptării de către titularii acestor amplasamente 
a tuturor masurilor necesare pentru a preveni accidentele majore, limitării  consecinţelor acestora 
asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, a întocmirii şi actualizării documentelor prevăzute de HG nr. 
804/2007, identificarea modificărilor instalaţiilor, unităţilor de stocare sau a proceselor ori modificări 
ale naturii sau cantităţii de substanţe periculoase utilizate, care ar putea avea consecinţe semnificative 
în cazul producerii unui accident major şi dacă s-a informat corespunzător personalul propriu şi 
publicul asupra măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de accident. 

Nu s-au constatat neconformităţi semnificative, iar pentru neconformităţile minore au fost 
stabilite măsuri de conformare. 

În cazul amplasamentelor aparţinând  1C ADE GA1 OIL COMPANY 1RL - Punct de lucru 
Caracal, 1tr. Vornicu Ureche si  1C ALRO 1A – 1ediu Principal a fost testat Planul de Urgenţă Extern. 

Verificarea instalaţiilor de tratare 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 
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fonduri) şi  verificarea respectării prevederilor legale referitoare la managementul nămolurilor 
provenite din staţiile de epurare a apelor menajere 

La nivelul judeţului Olt exista 8 instalaţii de tratare ape uzate menajere. 
1taţiile de epurare: 1latina, 1corniceşti, Potcoava, Piatra Olt, Drăgăneşti Olt sunt administrate 

de 1C COMPANIA DE APĂ 1A şi în conformitate cu măsurile stabilite prin programele de 
conformare ale  autorizaţiilor de mediu emise pentru fiecare din aceste obiective au fost supuse 
reabilitării in baza unor proiecte finanţate din fonduri europene. 

Lucrările la staţiile de epurare: 1latina, 1corniceşti, Potcoava au fost finalizate iar pentru staţiile 
de epurare Drăgăneşti Olt şi Piatra Olt au fost realizate in proporţie de 99,9%. 

1taţia de epurare Corabia a fost  recent  preluata de la 1C UTILITATI PUBLICE CORABIA 
1A de către Compania de Apa Olt 1A care urmează a efectua lucrări de investiţii privind construirea 
unei staţii de epurare conforme. 

Prin cele 12 controale efectuate s-a verificat respectarea prevederilor proiectelor de realizare, 
constatându-se că se respectă condiţiile impuse prin actele de reglementare. 

Referitor la gestionarea nămolurilor de epurare  s-a constatat ca 2 din instalaţiile de epurare 
(Piatra Olt şi Drăgăneşti Olt) nu au fost puse în funcţiune, iar la cele puse în funcţiune după 
modernizare gestionarea nămolurilor se face corespunzător. 

Identificarea instalaţiilor potenţial poluatoare a apelor subterane (depozite de deşeuri 
periculoase, industriale, descărcări de ape menajere etc.) 

In anul 2014 au fost efectuate inspecţii la obiectivele 1.C. TMK ARTROM 1.A 1latina, 1.C 
ALRO 1.A – 1ediul 1ocial 1latina, 1.C ALRO 1.A – 1ediul 1ecundar 1latina, 1.C EKOMIN 1.R.L 
1latina, 1.C EURO1PATIAL 1.R.L Tufeni şi 1.C 1MR 1.A Balş şi staţiile de epurare orăşeneşti 
privind rezultatele monitorizării apelor subterane prin foraje de observaţie. Nu s-au  înregistrat depăşiri 
ale valorilor limita admise pentru indicatorii analizaţi. 

 Identificarea şi delimitarea siturilor contaminate şi/sau orfane 
1iturile contaminate au fost inventariate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în colaborare 

cu Comisariatul Judeţean Olt şi titularii de activitate. 
Menţionăm că declararea acestor situri ca fiind contaminate s-a realizat în anul 2009 de către 

titularii de activitate în baza evaluărilor impactului asupra mediului a activităţilor desfăşurate realizată 
în procedura de emitere a autorizaţiilor de mediu.  

Au fost realizate inspecţii la obiectivele planificate (32 puncte de lucru aparţinând OMV 
PETROM 1A – G.Z. Mamu-Oteşti şi G.Z. Vâlcele-1lătioarele)  cu situri contaminate identificate şi in 
cazurile de Anexa P.  

Programele  de conformare din autorizaţiile de mediu emise pentru funcţionarea  obiectivelor  
OMV PETROM 1A aflate pe teritoriul judeţului Olt, sunt  structurate pe 2 capitole şi au în vedere 
remedierea efectelor activităţilor anterioare asupra mediului, cuprinzând măsuri cu termene de realizare 
in perioada 2011- 2019. Masurile  fac referire la efectele anterioare asupra solului pe traseul 
conductelor  vechi   de pompare  ţiţei şi se referă la refacerea solului afectat de poluare cu ţiţei şi apă de 
zăcământ pe diferite suprafeţe, măsurile cuprind de asemenea investigaţii şi evaluarea poluării solului 
in conformitate cu HG 1408/2007,  termenul  de finalizare  al acestor masuri fiind 31.12.2016. 

Respectarea prevederilor legale referitoare la zgomot şi vibraţii, verificarea măsurilor din 
planurile de acţiune locale 

Au fost realizate 5 controale neplanificate pentru verificarea sesizărilor înregistrate la 
Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu, privind disconfortul creat prin zgomotul şi 
vibraţiile generate în urma desfăşurării activităţilor de restaurant, tâmplărie, morărit, extracţie agregate 
minerale şi circulaţia rutieră. În cadrul petiţiilor înregistrate au fost vizate  5 persoane juridice. 

Cu ocazia verificărilor au fost dispuse măsuri de respectare a prevederilor OUG nr. 195/2005, 
privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, art.96, alin. 2, pct. 14, respectiv 
„obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a asigura măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi 
protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, de a verifica eficienţa acestora şi de a pune 
în exploatare numai pe cele care nu depăşesc pragul fonic admis” precum şi transmiterea rezultatelor 
măsurătorilor nivelului de zgomot produs.  
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Toţi operatorii economici au respectat dispoziţiile HG nr. 321/2005, privind evaluarea şi 
gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările şi completările ulterioare, în urma determinărilor 
efectuate nefiind înregistrate depăşiri ale valorii maxime de 65 dB(A). 

Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la grădini zoologice  
In anul 2014 s-au efectuat un 1  control la Gradina zoologica a municipiului 1latina. Gradina 

zoologica s-a închis deoarece nu corespundea normelor europene.  
Între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Unitatea administrativ - teritorială municipiul 1latina a 

fost încheiată convenţia nr. 2183/28.04.2011 privind finanţarea şi implementarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi gospodărirea apelor. Obiectivul convenţiei îl reprezintă 
,,Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare 
autorizării grădinilor zoologice, respectiv subprogramul Reabilitare şi modernizarea grădinii zoologice 
1latina”.  

Până la sfârşitul anului 2014, lucrările de reabilitare şi modernizare nu au fost demarate. 
Verificarea respectării prevederilor legale în siturile Natura 2000 şi ariile naturale 

protejate, inclusiv parcurile naţionale şi naturale. 
Au fost realizate 13 inspecţii planificate  in ariile protejate şi siturile Natura 2000 de raza 

judeţului Olt. Un număr de 7 arii naturale protejate, atribuite in custodia Direcţiei 1ilvice Olt, nu deţin 
Planuri de management  urmand ca in perioada urmatoare sa fie relizate in cadrul proiectului 
„Implementarea sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii” in cadrul programului 
PO1 Mediu.  

Consiliul Judeţean Olt a solicitat MMP - OI PO1 Mediu aprobarea proiectului "Conservarea 
biodiversităţii în judeţul Olt" şi elaborarea Planului de management al ANP. Proiectul a fost reaprobat 
(după modificare conform cerinţelor OI) în Reuniunea Comitetului de 1elecţie a Proiectelor din 
15.02.2012. In vederea începerii implementării proiectului a fost semnat Contract de finanţare nr. 
129489/8.06.2012 intre Direcţia Generala AM PO1 Mediu, in calitate de Autoritate de Management, şi 
Consiliul Judeţean Olt. 

Consiliul Judeţean Olt a atribuit prin licitatie serviciile de inventariere, cartografiere, creare 
baza de date şi elaborarea masurilor de management pentru speciile de fauna şi flora/habitate prioritare 
vizate de proiect. 

Pentru Aria de Protecţie 1peciala Avifaunistică RO1PA 0024 "Confluenţa  Olt - Dunăre" a fost 
întocmit Regulamentul de organizare şi funcţionare şi  Planul de management al ANP care au fost 
depuse spre aprobare la MMP, însă nu s-a primit avizarea de la această autoritate. 

Pentru Aria de Protecţie 1peciala Avifaunistică RO1PA 0106 „Valea Oltului Inferior” 
elaborarea Planului de management face obiectul proiectului "1incron - 1istem Integrat de 
Management şi conştientizare in România a reţelei NATURA 2000" având ca beneficiar ANPM în 
parteneriat cu MMP, proiect finanţat prin PO1 Mediu - Axa 4, FEDR şi derulat de Consorţiul format 
din TEAMNET şi BLOM ROMANIA. 

Aria naturala protejata „Valea Oltetului ” RO1CI0266 este atribuită în custodia Asociatia 
Profesionala 1ociologia Militans începând cu data de 08.07.2014, pe o perioada de 10 ani, conform 
Convenţiei de custodie nr. 350/08.07.2014. 

Asociatia Profesionala 1ociologia Militans are in curs de realizare proiectul “Elaborarea 
planului de management pentru aria naturala protejata Valea Oltetului” realizat prin intermediul 
Programului Operational 1ectorial Mediu, Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala. Partener in acest proiect este Asociatia oameni pentru natura, natura pentru oameni.  Planul 
de Management este elaborat in draft urmand ca in perioada urmatoare sa fie transmis institutiilor 
abilitate pentru consultarea acestuia si a fie obtinut avizul APM Olt. Acest regulament trebuie realizat 
in termen de 2 ani de la data incheierii custodiei. Asocietatia a intocmit Regulamentul ariei protejate 
dar nu a fost transmis autoritatii competente si nu a fost obtinut avizul APM Olt. Conform conventiei  
de custode acest regulament trebuie sa fie realizat in termen de 6 luni de la incheierea acesteia. Acest 
termen expira in luna februarie 2015.  Pana la realizarea si aprobarea Planului de Management, 
asociatia  a instituit un plan de actiuni care a fost parte in dosarul pentru obtinerea custodiei.    
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Verificarea respectării legislaţiei referitoare la exploatarea resurselor minerale şi naturale 
(minerale, gaze, combustibili fosili, petrol, exploatări forestiere, ape naturale, fructe de pădure, 
ciuperci etc.) 

În cursul anului 2014 au fost efectuate 45 de controale la cele 35 instalaţii care exploatează ţiţei 
pe raza judeţului Olt. 1-a constatat ca toate instalaţiile inspectate au solicitat şi obţinut  autorizaţie de 
mediu emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.  

De asemenea, au fost efectuate 35 de controale la agenţii economici care exploatează resurse 
minerale (nisip şi pietriş) pe raza judeţului Olt. In urma controalelor nu au fost aplicate sanctiuni 
contraventionale.   

În aceeaşi perioadă, au fost efectuate 20 controale la agenţii economici care exploatează masă 
lemnoasă şi de 36 de controale la operatorii economici care desfăşoară activităţi de tăiere şi rindeluire a 
lemnului. În cazul unui singur operator economic (1C Explo Forest 1RL) a fost aplicată o sactiune 
contraventionala (avertisment), agentul economic  fiind in procedura de autorizare dar nu a obtinut 
autorizatia de mediu, fiindu-i aplicata si o sanctiune contraventionala complementara de suspendarea 
activitatii agentului economic pana la obtinerea  actului de reglementare.  

Verificarea respectării prevederilor legale de către asociaţii/societăţi de vânătoare, 
recoltare floră/faună. 

Au fost efectuate 11 inspecţii la  asociaţii/societăţi de vânătoare, recoltare floră/faună din 
judeţul Olt şi a Grupelor de Vânătoare aferente fiecărui fond de vânătoare, cu privire la achitarea 
obligaţiilor de plată către Administraţia Fondului de Mediu.  

Nu au fost constatate neconformităţi cu privire la încadrarea în cotele de recolta stabilite de 
Ministerul Mediului şi 1chimbărilor Climatice ori privind achitarea obligaţiilor de plată faţă de Fondul 
pentru mediu. 

Verificarea conformării cu legislaţia referitoare la introducerea deliberată în mediu de  
OMG, inclusiv în condiţii de izolare 

In anul 2014 a fost efectuat 1  control pentru verificarea respectării de către potenţialii 
utilizatori de organisme şi microorganisme modificate genetic a prevederilor OUG nr. 44/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare şi s-a constatat că în cursul anului 2014 la 1taţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal nu s-au experimentat culturi de porumb modificat genetic. 

  
In cursul anului 2014 au fost efectuate controale la agentii economici din judetul Olt care 

desfasoara activitati de colectare, depozitare temporara, trateaza şi elimină deşeuri periculoase in baza 
Ordinului Prefectului judetului Olt nr.29/18.02.2014 si in baza Planului Comun de Masuri 
nr.7180/609290/2014 incheiat intre Garda Națională de Mediu şi Inspectoratul General al Poliției 
Române.  In urma acestor controale s-a constatat ca, in general, agentii economici verificati respecta 
prevederile Legii 211/2011 şi a legislatiei subsecvente cu exceptia 1C Vivani 1alubritate 1A 1lobozia, 
punct de lucru 1cornicesti. In cadrul inspectie realizata in baza Planului Comun de Masuri, 
reprezentantii GNM-CJ Olt si reprezentantul IPJ Olt au constatat ca societatea 1C Vivani 1alubritate 
1A 1lobozia, punct de lucru 1cornicesti  desfasura  activitatea de bioremediere deşi autorizatia de 
mediu nr.234/31.10.2012 era suspendata de catre APM Olt prin adresa nr.234/31.10.2014 la solicitarea 
GNM-CJ Olt deoarece societatea nu respectase condițiile impuse in autorizatie la controalele 
anterioare. In consecinta reprezentantii GNM-CJ Olt au transmis catre Parchetul de pe langa 
Judecatoria 1latina sesizare penala in conformitate cu prevederile OUG 195/2005, art. 98, alin2. 

  
Capitolul 11 APE ŞI PĂDURI  

 
În judeţul Olt obiectivele în domeniul gospodăririi apelor sunt realizate prin Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Olt, cu sediul în municipiul 1latina şi Sistemul Hidrotehnic Independent Olt, 
cu sediul în localitatea Jitaru, jud. Olt. 

1uprafaţa administrată de cele două instituţii din punct de vedere al gospodăririi apelor este, în 
judeţul Olt, de 5498 kmp, repartizată pe teritoriul a două municipii  (1latina şi Caracal), 6 oraşe  
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(Corabia, Balş, Drăgăneşti Olt, 1corniceşti, Piatra Olt şi Potcoava) şi 104 comune, în total 112 
localităţi. Lungimea totală a cursurilor de apă din administrare în judeţul Olt  (cursuri de apa care au 
lungimea mai mare de 5 km şi bazine hidrografice ce depăşesc 10 kmp) este de 2542 km, din care 1352 
km sunt în administrarea 1.G.A. Olt, iar 1190  km sunt  in administrarea 1.H.I. Olt . 

  Principalele categorii de lucrari aflate in administrarea S.G.A. Olt sunt urmatoarele : 
     1.Lucrări pentru atenuarea undelor de viitură – 10 baraje / vol atenuare total  = 26,3 mil mc 
     2.Lucrări de regularizare si indiguire -  8 regularizari/60,9 km, 6  lucrari indiguire / 86,0 km, 
        1 dig de dirijare submersibil  
     3.Aparari si consolidari de maluri        -   10,8 km 

  4.  Derivaţii (pentru irigatii, in conservare ): 17,9 km, din care: 6 km-Derivatia Ipotesti; 11.90         
km- derivatia Draganesti. 

  5. Cursuri de apa cadastrate = 1816 km , din care in BH Dunarea = 166 km ; 
  6. 1ediul de sistem  = 1;  1edii de formatii= 6;    Cantoane = 9 ; 
 
Majoritatea  lucrarilor hidrotehnice din administrare sunt in stare buna sau foarte buna,cu 

exceptia unor lucrari hidrotehnice calamitate ca urmare a apelor mari din cursul anului 2014 ( ex. 
aparare mal la Voineasa, jud. Olt , calamitata pe lungimea de 300 m in proportie de 100 % , indiguire 
raul Olt, mal drept si mal sting , eroziuni totale sau partiale ,  in trei zone , pe lungimi cuprinse intre 
100 si 250 m ). 

Activitatea de exploatare, intretinere si  reparatii  constructii  si lucrari hidrotehnice si 
intretinere si igienizare cursuri de apa s-a desfasurat prin intermediul a 5 formatii de lucru si o formatie 
de   reparaţii,  exploatare  utilaje  şi  mijloace  de  transport, suportul de utilaje si mijloace de transport 
fiind asigurat in principal de un numar de 4 autocamionete, o autobasculanta, un excavator, un 
buldoexcavator , un incarcator frontal, un buldozer 1 1500  si o draglina DHM . Pentru executarea in 
regim de urgenta a unor lucrari de decolmatare pe cursuri de apa din BH Olt, in localitati afectate 
puternic de inundatii in anul 2014, 1GA Olt a fost sprijinit de sistemele de gospodarire a apelor Valcea 
si 1ibiu cu un buldozer pe senile si doua excavatoare pe senile. 

Principalele activităţi desfăşurate de 1GA Olt: 
� activitatea de gestiune a resurselor de apă şi reglementare din punct de vedere al 

gospodăririi apelor şi activitatea de  inspecţie a apei 
� verificări şi analiza la folosinţe (204 folosinţe, din care 19 balastiere) = 218 controale  ; 
� urmărire abonamente  (164 abonaţi, din care 19 balastiere )  = 944 PV recepţe  
� activitatea de reglementare - 150 acte de reglementare din care 42 avize, 76 autorizaţii, 30 

notificări, 33 referate tehnice de specialitate pentru reglementarea în competenţa ABA Olt şi ANAR; 
� rapoarte şi sinteze bazinale de gospodărirea apelor = 46 ; 
� activitatea Laboratorului de Calitate a Apei  
� număr  total de  incercări de laborator executate in cadrul LCA Olt 1latina  = 34 , din 

care 25 incercări sunt acreditate RENAR, iar 9(noua) sunt neacreditate, dar ele sunt executate in acelaşi 
regim ca şi incercările acreditate; 

� total analize fizico – chimice şi biologice = 10065, din care un număr de 9907 analize 
fizico chimice si un numar de 158 analize biologice ; 

� monitorizare si interventii la poluari accidentale = 3 actiuni ; 
 

� activitatea Staţiei Hidrologice Slatina  
In anul 2014, activitatea de hidrologie s-a desfasurat la 11 statii hidrometrice de rau, 3 statii 

hidrometrice de lacuri de acumulare ( 1trejesti, 1latina si Izbiceni), la 18 statii hidrometrice la folosinte 
de apa dintre care 9 la barajele CHE ( pe sectorul Dragasani – Izbiceni ) si 9 la amenajarile pentru 
irigatii existente. 1-au monitorizat cursurile de ape cu bazine mici in perioada de seceta si la viituri 
intocmindu-se studii de debite anuale. 

Evolutia straturilor acvifere a fost urmarita prin 74  foraje hidrologice. 
1-au efectuat: 
- 10702 masuratori niveluri la rauri; 
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- 3168 masuratori niveluri la folosinte; 
- 2160 masuratori niveluri la statii de lac; 
- 8640 masuratori niveluri la foraje hidrogeologice; 
- 1070 masuratori de debite la rauri; 
- 216 masuratori de debite la sectiuni bazine mici; 
- 276 masuratori de debite la 23 izvoare; 
- 120 masuratori de debite de aluviuni; 
- 8030 masuratori de temperature apa/aer la rauri; 
- 1440 masuratori de temperature apa/aer la acumulari; 
- 2400 masuratori de temperature apa la foraje; 
- 365 bilant (zilnic) al apei la rauri; 
- 1095 bilant (zilnic) la lacuri de acumulare; 
- 8030 transmisii niveluri,temperature, precipitatii la rau; 
- 480 transmisii niveluri foraje; 
- 8030 avertizari de poluare ape rauri; 
- lucrari de intretinere si reparatii la reteaua de statii hidrometrice si hidrogeologice ; 
- 192 actiuni de indrumare si control la statiile hidrometrice. 

 
� activitatea biroului Apărare Împotriva Inundaţiilor şi Dispecerat  
- Informari meteorologice - nr.mesaje = 31;  
-Atentionari cod galben fenomene meteorologice periculoase imediate (precipitatii abundente, 
intensificari de vant cu aspect de vijelie, bruma, canicula, ceata, polei), nr.mesaje= 103 ;                           
-Avertizari meteorologice cod galben –nr. mesaje= 32;                                                                                 
-Avertizari meteorologice cod portocaliu –nr.mesaje= 10;                                                                             
-Informari /Avertizari pluviometrice (avertizari precipitatii la posturile pluviometrice din 
reteaua 1.G.A.Olt  ) - nr.  mesaje = 36;                                                                                                           
- Informari hidrologice – nr.mesaje = 32 ;                                                                                                      
-Atentionari  hidrologice cod galben-nr.mesaje= 76 ;                                                                                    
-Avertizari  hidrologice cod portocaliu –nr.mesaje= 46;                                                                                
-Avertizari  hidrologice cod rosu –nr.mesaje= 11 ;                                                                                        
-Avertizari hidrologice posturile hidrometrice din reateau 1.G.A.Olt (depasiri: C.A., C.I., C.P.) 
–  nr.mesaje= 405;  
 -Poluari accidentale pe cursurile de apa = 2; 
 -Rapoarte operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase- nr.transmisii 

=114 
 -Rapoarte de sinteza privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase- 
nr.transmisii =17 

   
� activitatea de exploatarea, intreţinerea şi repararea lucrărilor hidrotehnice din 

administrarea proprie, intreţinerea cursurilor de apă  
Pe fondul unui an cu precipitatii insemnate cantitativ care au condus, in repetate randuri, la 

producerea de inundatii in multe din localitatile din judetul Olt, 1GA Olt a fost nevoita sa intervina cu 
utilajele terasiere din dotare, dar si altele transferate de la  subunitati ale ABA Olt Rm. Valcea, in multe 
puncte critice de pe cursurile de apa din administrare, aducandu-si astfel o contributie semnificativa, 
atat in preintampinarea cat si in diminuarea pagubelor inundatiilor. 

In acest sens, amintim executarea urmatoarelor lucrari:  
Nr. 
crt. 

Denumirea 
lucrării 

U / M Cantitate 

1. Decolmatare parau Beica la Cirlogani mc/km 11050/0.355 

2. Decolmatare parau  Caluiet la Oboga mc/km 2725/0,55 
3. Decolmatare parau Dobretu la Dobretu mc/km 3900/0.65 
4. Decolmatare parau Cungrea Mica la Cungrea mc/km 10172/2.4 
5. Decolmatare parau Teslui la Teslui mc/km 12574/1.0 
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6. Decolmatare parau Iminog la Perieti mc/km 15667/2.8  
7. Decolmatare parau Dejeasca la Vitomiresti mc/km 9844/2.0 
8. Decolmatare parau Iminog la Schitu-Greci  mc/km 26593/4.1 
9. Decolmatare parau Oboga la Ipotesti mc/km 3050/1.1 
10. Decolmatare parau Surdui la Verguleasa mc/km 4740/1.4 
11. Decolmatare parau Cungra la Simburesti mc/km 2500/1.0 
12. Decolmatare parau Cungra la Dobroteasa mc/km 3000/0.2 
13. Decolmatare parau Cungrea Mica la Verguleasa mc/km 3000/0.5 
14. Decolmatare parau Dirjov la Ipotesti mc/km 2000/0.2 
15. Decolmatare parau Sterpu la Vulturesti mc/km 2300/1.0 
16. Intretinere si igienizare cursuri de apa km 70.72 

 
Au fost executate lucrări de exploatare şi întreţinere la toate lucrările şi construcţiile 

hidrotehnice  din administrare, constând în principal din supraveghere lucrări, urmărirea comportării 
construcţiilor, îndepărtarea vegetaţei în exces, îndepărtarea depunerilor de pământ  din construcţiile 
hodrotehnice cu rol de tranzitare a viiturilor, zugrăveli, vopsitorii, mici completări de terasamente etc. 

 
1 Completari terasamente dig Potelu – Corabia, pe fluviul Dunarea mc 400 
2 Refacere peree din beton baraj Brebeni mp 70 
3 Reparatie curenta constructii sediu formatie mecanizare Slatina 

- Invelitori  
 

mp 
 

220 

4 Reparatie canton C2 dig Dunare –vopsitorii, zugraveli mp 325 
5 Reparatie canton C5 dig Dunare -invelitori mp 291 
6 Reabilitare atelier mecanizare si vestiar-SGA Olt-invelitori mp 450 

 
Urmare precipitatiilor abundente din lunile aprilie – mai 2014 , pe raul  Oltet  s-au produs 

cresteri de debite ( peste 691 mc/s ) ce au condus la afectarea unor lucrari de aparare existente pe 
teritoriul comunei Morunglav, jud. Olt, fiind puse in pericol si stabilitatea malurilor in vecinatatea 
carora se afla case si drumuri. Prin H.G. 390/05.2014 au fost promovate si executate in regim de 
urgenta lucrarile de aparare impotriva inundatiilor : 

-“Lucrari de deviere ale raului Oltet in zona comunei Morunglav, jud. Olt “ lucrari ce au constat 
in refacerea albiei raului Oltet pe lungimea de 500 m si consolidarea malului sting printr-un dig de 
dirijare in lungime de 210 m, submersibil la nivele mai mari decit Nmma valoarea declarata a 
investitiei fiind de 3 093 904,96 lei inclusiv TVA, finantare de la bugetul statului; 

- “Aparare de mal raul Oltet in zona localitatii  Morunglav, jud. Olt “, lucrari ce au constat in 
reprofilare albie, refacere dig tronson amonte pe lungimea de 60 m si refacere dig tronson aval pe 
lungimea de 70 m, amenajare zona de remu, consolidare mal , valoarea declarata a investitiei fiind de 
332 857, 92 lei inclusiv TVA finantare de la bugetul statului; 

Lucrarile au fost finalizate la sfirsitul lunii septembrie , conform termenelor planificate, desi s-
au desfasurat in conditii destul de dificile, aproape in fiecare luna fiind precipitatii si cresteri de debite 
semnificative pe raul Oltet. 

 
Sistemul Hidrotehnic Independent Olt este subunitate a Administraţiei Bazinale de Apă 

Argeş - Vedea, cu sediul în localitatea Jitaru, judeţul Olt, a cărei activitate se desfăşoară în bazinele 
hidrografice:  Vedea, Argeş şi Calmăţui, de pe raza judeţelor Olt şi Argeş. 

Reglementarea folosintelor de apa - In cursul anului 2014 au fost emise 35 acte de 
reglementare, la solicitarea agenţilor economici. 

Cunoasterea resurselor de apa, monitorizarea starii si evolutiei cantitative a resurselor de 
apa: 

- Întretinerea si repararea forajelor hidrogeologice de observatii din retea = 34 buc; posturi 
pluviometrice = 12 buc; statii hidrometrice pe curs de apa = 4 buc; statii hidrometrice pe 
lacuri = 1buc – Lunar s-au executat măsurători; 

- Au fost realizate 129 acţiuni de control de fond la obiective; 
- Au fost efectuate 642 controale pentru stabilirea consumului de apă. 
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Exploatarea, intretinerea si repararea infrastructurii de gospodarire a apelor din 
administrare, Conf. PGA / 2014 

In anul 2014, realizarea activitatilor din planul tenic se prezinta astfel: 
- Ore exploatare= 41386 ore; 
- Terasamente= 38,8miimc; 
- Regularizari si reprofilari de albii= 14,91 / 94,68 km / miimc; 
- Intretinere cursuri de apa= 13,5km; 
- Vopsitorii si zugraveli= 499mp; 
- Cosiri de vegetatie= 9,1ha; 
- Consolidari vegetative= 50ml; 
- Nr. manevre la echipamente = 6 buc. 
Asigurarea sistemului informational si de aparare impotriva inundatiilor 
Permanent s-a asigurat prin personalul de tura transmiterea si primirea de informatii cu caracter 

de gospodarire a apelor catre G1T –1GA 1latina, Dispecerat ABA Arges – Vedea, precum si 
Comitelele Locale Comunale si agenti economici. 

In lunile ctombrie – noiembrie 2014 la nivelul fiecarui judet s-a desfasurat actiunea de 
verificare a tuturor lucrarilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor, indiferent de detinator, de catre o 
comisie formata din reprezentanti ai MM1C, ANAR , ABA Arges –Vedea, ABA Olt, 1GA Olt, 1HI 
Olt, I1U Olt, Institutia Prefectului jud. Olt, Arges si reprezentantii beneficiarilor.  

In lunile martie – aprilie 2014 la nivelul judetului Olt, conform Ordinului prefectului o comisie 
formata din reprezentanti ai Prfecurii Olt, I1U Olt, GNM – CJ Olt, 1GA Olt si 1HI Olt, au procedat la 
verificarea starii de salubrizare a cursurilor de apa, a sectiunilor de scurgere, a santurilor si rigolelor de 
scurgere a apelor, din zona intravilan a localitatilor. Tot cu aceasta ocazie s-a verificat si planul local de 
aparare impotriva inundaţiilor de la comune. 

Dezvoltarea infrastructurii Sistemului de gospodarire a apelor prin realizarea de investitii 
Pe plan local 1HI Olt cu ajutorul CL 1erbanesti si Crimpoia a demarat o actiune de decolmatare 

a pârâului Dorofei in vederea imbunatatirii scurgerii debitelor de viitura. 1-au realizat lucrari de 
decolmatare pe o lungime de 6,3km 

Urmare a inundatiilor din luna Aprilie 2014 produse in localitatile Icoana si Corbu, in regim de 
urgenta – calamitati naturale, conform HG 320 / 2014 au fost promovata lucrarea ,, Regularizare râu 
Vedea în zona Icoana – Corbu “ judetul Olt. Lucrarile au fost demarate in luna iunie 2014 si sunt 
realizate in preocent de cca.90%. Punerea in functiune se estimeaza a se realiza in jurul datei de 
30.03.2015 

Colaborarea cu celelalte servicii publice deconcentrate si cu autoritatile administratiei 
publice locale 

In limita competentelor, 1HI Olt colaboreaza cu celelalte servicii publice deconcentrate 
(A.P.M. Olt, G.N.M. – C.J. Olt , I.J.1.U. Matei Basarab , I.J.P. Olt , Directia 1ilvica Olt, 1.G.A. Olt si 
cu autoritatile administratiei publice locale (Institutia Prefectului Judetului Olt; C.J. Olt; Consilii 
Locale ).  

Un numar de 3 specialisti din cadrul 1HI Olt au fost implicati in activitatile desfasurate de :  
- Comitetul Judetean pentru 1ituatii de Urgenta Olt si Arges grupul de suport tehnic pentru 

gestionarea situatiilor de urgenta, coordonator Institutia Prefectului Judetului Olt ;  
- 3 comisii tehnice: coordonatori Institutia Prefectului Judetului Olt , C.J. Olt, A.P.M. Olt. 
In anul 2014, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice produse, la nivelul Institutiei 

Prefectului – judetul Olt s-a stabilit de comun acord cu 1HI Olt un program de actiune pentru 
executarea de lucrari de decolmatare albii minore in vederea reducerii efectului inundatiilor, dupa cum 
urmeaza: 

1. Decolmatare piriu Dorofei si piriul valea 1tircului la 1erbanesti = 6,96km / 34,23miimc; 
2. Decolmatare piriu Plapcea si piriu Mogosaesti la Constantinesti si Mogosesti = 2,6km / 

5,64miimc; 
3. Decolmatare piriu Plapcea si piriu Osica la Potcoava = 1,87km / 16,55miimc; 
4. Decolmatare riu Vedea, riu Vedita, piriu Plapcea si piriu Tisar la Barasti, 1pineni, 
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5. Poboru , Tatulesi si Colonesti = 4,03km / 38,73 miimc; 
6. Astupare brese diguri Colonesti = 4,67miimc. 
 

Direcţia Silvică Olt 
  Pădurile  judeţului Olt ocupă 10% din suprafaţa judetului respectiv 2,3% din suprafata 

Romaniei, ocupand locul 22 ca marime şi cuprind pădurile situate în partea de sud a Piemontului 
Cotmenei, Podisul Getic si  sudul Campiei Romane. 

Direcţia 1ilvică Olt gospodareste o suprafaţă totală de fond forestier de 42.826  ha, din care: 
a) paduri proprietate publica a statului : 31.034 ha ; 
b) paduri proprietate particulara : 11.792 ha. 
Activitatea principală desfăşurată de către Direcţia 1ilvică Olt este "1ilvicultură şi alte activităţi 

forestiere", clasa CAEN 0210. 
Direcţia 1ilvică desfăşoară şi alte activităţi, astfel: vânătoare, salmonicultura si activităţi de 

servicii anexe vânătorii; prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si plita, cu exceptia 
mobilei; cultivarea cerealelor; cultivarea plantelor pentru înmulţire; comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
transporturi rutiere de mărfuri (masă lemnoasă) ; cresterea cabalinelor ; valorificarea fructelor de 
padure; silvoturism. 

Activităţile descrise mai sus se desfăşoară prin cele 7 subunităţi – ocoale silvice (Bals, Caracal, 
Corabia, Draganesti-Olt, 1latina, Vulturesti) şi Herghelia 1latina, situate pe teritoriul judeţului Olt. 

Patrimoniul propriu al Regiei Naţionale a Pădurilor, gestionat de Direcţia 1ilvică Olt,  
evidenţiat în situaţiile financiare anuale de la sfârşitul exerciţiului 2014 este de 8.721.680 lei iar 
patrimoniul public este de 25.934.399 lei. 

Începând cu anul 2005, activitatea economică a Direcţiei 1ilvice Olt a cunoscut schimbări 
majore determinate de aplicarea Legii 247 /2005 privind reforma in domeniile proprietăţii si justiţiei, 

precum si unele masuri adiacente.  

Principalamresursămdemproducţie pentru Direcţia Silvică Olt o constituie masa lemnoasă rezultată din 

executarea lucrărilor de îngrijire si de regenerare a pădurilor proprietate publică a statului 
Diminuarea suprafeţei de fond forestier proprietate publică administrată de Regia Naţională a 

Pădurilor Romsilva prin Direcţia 1ilvică Olt  de la 38698 ha în 2005, la 31034 ha în 2014, a determinat 
şi diminuarea posibilităţii anuale de exploatare şi valorificare masă lemnoasă de la 105.000 mc  în 
2005, la 86.000 mc în 2014. 
            Realizari program de activitate pe anul 2014 

Fond forestier 
În anul 2014 a fost pusa în valoarea cantitatea de 83.3 mii mc, în suprafata fondului forestier 

national, în baza amplasarilor de masa lemnoasa aprobate de conducerea directiei silvice. 
Volumul de lemn recoltabil anual din pădurile proprietate a statului determinat în conformitate 

cu prevederile amenajamentelor silvice este de 86.0  mii mc. In raport cu natura produselor, acest 
volum este distribuit astfel:  
 

 

            

Lucrări de îngrijire în arborete tinere 
În anul 2014 au fost realizate 25 ha degajari si 271 ha de curatiri. În conformitate cu prevederile 

amenajamentelor silvice si în functie de situatiile din teren suprafetele de parcurs anual sunt 25 ha 
degajari si 269 ha curatiri. 1e poate observa o realizare a acestor doi indicatori la nivelul prevederilor 
amenajamentelor silvice. 

În cazul rariturilor au fost realizate 805 ha, fata de programul de 804 ha.  
Recoltarea masei  lemnoase  

Natura 
produselor 

 

Posibilitatea de 
masă lemnoasă  

(mii mc) 

%din volumul  
recoltat din pădurile administrate de  

D.S.Olt 
Principale 67.1 78 
Secundare  12.4 14 
Igienă  6.5 8 
Total 86.0 100 
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Volumul oferit spre recoltare în anul 2014 a fost de 86.0 mii mc. Directia 1ilvica Olt a 
valorificat masa lemnoasa prin licitatii de masa lemnoasa pe picior, fasonata  si prin vanzare directa in 
conformitate cu Regulamentul de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul 
forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor –Romsilva , 
aprobat prin Ord.nr.1898/11.11.2010 al ministrului mediului si padurilor . 
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Alegerea tratamentelor s-a facut in raport cu tipurile de categorii functionale. In  raport de 
conditiile de regenerare si de structurile urmarite, in cadrul Directiei 1ilvice Olt s-au adoptat 
urmatoarele tratamente :  

- taieri progresive in arboretele de cvercinee, sleauri de lunca cu perioada de regenerare de 20-
25 ani .Prin tehnica de aplicare, acestea asigura regenerarea naturala din samanta a arboretelor , 
promovarea speciilor de baza (GA,CE,GO,1T ) si de amestec valoroase ( PA,CI,TE,UL ). Fiind 
tratamente din grupa celor cu taieri repetate, se evita dezgolirea solului, putandu-se executa si 
impaduriri in completarea regenerarilor naturale, obtinandu-se astfel arborete valoroase amestecate , 
rezistente la adversitati ; 

- taieri in crang in cazul arboretelor de salcam, plopi indigeni si salcie la care regenerarea se 
realizeaza pe cale naturala din lastari, drajoni sau samanta (renisuri). Crangul simplu cu taiere de jos se 
aplica in cazul arboretelor aflate la prima sau la a doua generatie din lastari, cu cioate capabile sa 
lastareasca viguros, avand consistenta peste 0.7 (inclusiv) , in celelalte cazuri , dupa efectuarea taierilor 
in crang se fac impaduriri in portiunile pe care nu s-au obtinut regenerare corespunzatoare din lastari. 
De asemenea , in cazul arboretelor de salcam se executa si lucrari de stimulare a drajonarii ; 

- taieri rase la plopi euramericani unde regenerarea se va asigura prin plantatii  ; 
- taieri rase de substituire in arboretele necorespunzatoare stational, situate pe statiuni 

improprii speciilor din care sunt constituite.Dupa extragerea printr-o singura interventie a arboretului 
matern , se  executa impaduriri cu specii de baza si de amestec corespunzatoare tipului natural-
fundamental de padure . 

In arboretele din tipul II de categorie functionala (1UP „M”) , in scopul mentinerii sau 
imbunatatirii starii fitosanitare , de asigurare a permanentei padurii, spre a putea exercita cat mai bine 
functiile de protectie ce li s-au atribuit , se executa taieri de conservare . 
 Masa lemnoasa pe picior  

La licitatiile de masa lemnoasa pe picior organizate de Directia 1ilvica Olt, a fost oferit un 
volum brut total de 68.7 mii mc rezultand un pret mediu oferit de 129.88 lei/mc. Din totalul cantitatii 
oferite, un volum brut de 61,7 mii mc au fost produse principale, 6,0 mii mc produse secundare si 1,0 
mii mc produse de igiena . 

In urma licitatiilor a fost adjudecat un volum total brut de 48.9 mii mc , pretul mediu de 
adjudecare fiind de 172.72 lei/mc.1tructura masei lemnoase pe picior adjudecate , pe natura de 
produse, s-a prezentat astfel :  

c) 45,2 mii mc produse principale ; 
d) 2,8 mii mc produse secundare ; 
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e) 0,9 mii mc produse de igiena   
 In regie proprie, in anul 2014, Directia 1ilvica Olt a exploatat un volum de 32,2 mii mc, la 

fiecare ocol silvic din subordine existand formatie de exploatare .  
In urma desfasurarii lucrarilor de exploatare s-au inregistrat cheltuieli care raportate la masa 

lemnoasa exploatata, au condus la un pret mediu de exploatare de 21,8 lei /mc . 
Directia 1ilvica Olt dispune de capacitati de exploatare si transport care creeaza premisele 

recoltarii in conditii optime a masei lemnoase exploatate in regie proprie. De asemenea in raza directiei 
silvice, respectiv la fiecare subunitate, s-au infiintat depozite de material lemnos in asa fel incat masa 
lemnoasa fasonata valorificata prin licitatii se transporta in depozite, iar masa lemnoasa fasonata 
valorificata prin vanzare directa, care nu are desfacere in termenul legal ( din platforma primara ) se 
transporta si se valorifica din aceste depozite . 

Masa lemnoasa fasonata 
Masa lemnoasa fasonata vandut la licitatii in anul 2014 este de 1477,85 mc, la un pret mediu de 

261,9 lei/mc.  
În contextul aplicării prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor 

referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de   
depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri 
de aplicare a Regulamentului UE nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 
octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce  revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse 
din lemn cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia 1ilvică Olt a luat măsuri în anul 2014 de 
înfiinţare la nivelul celor şase ocoale din subordine a unui număr de 9 depozite de materiale lemnoase . 
 În sensul monitorizării trasabilităţii lemnului, Direcţia 1ilvică Olt a luat măsura dotării 
personalului gestionar de materiale  lemnoase de la ocoalele silvice din subordine cu un număr de 28 
smartphone şi 25 1IM în vederea generării în sistemul 1UMAL a codurilor offline şi online în 
momentul emiterii avizelor de însoţire a materialelor lemnoase expediate din platformele primare sau 
din depozitele înfiinţate în conformitate cu prevederile legale.   

Totodata, la nivelul ocoalelor silvice din subordine, Direcţia 1ilvică Olt a luat măsuri privind 
implementarea  „ 1istemului DUE DILIGENCE  de măsuri şi proceduri pentru reducerea la maxim a 
riscurilor privind introducerea pe piaţă a lemnului recoltat ilegal şi a produselor derivate din acesta  
aprobat de Directorul General al Regiei Naţionale a Pădurilor-ROM1ILVA  sub nr. 
14640/18.12.2014”. 

Regenerarea padurilor 
În conformitate cu suprafetele parcurse cu tăieri de regenerare în anii precedenti, programul de 

regenerare a pădurilor pentru anul 2014 s-a stabilit având în vedere suprafata clasei de regenerare, cât 
si rezultatul controlului anual al regenerărilor, după cum urmează : 

- Regenerări total – 244 ha  ,din care : regenerări naturale – 108 ha 
                                                             regenerări artificiale – 136 ha 
- Completări  - 183 ha , din care în teren degradat preluat – 67 ha 
- Refaceri – 184 ha , din care în teren degradat preluat – 3 ha 
Realizările înregistrate la finele anului 2014 se prezintă după cum urmează : 
- Regenerări total – 233 ha , din care : regenerări naturale – 130 ha 
                                                regenerări artificiale – 103 ha 
- Completări – 281 ha , din care în teren degradat preluat – 157 ha 
- Refaceri – 110 ha , din care în teren degradat preluat – 4 ha. 
1e remarcă o nerealizare de 34 ha la regenerări artificiale(suprafetele in cauza fiind amplasate 

pe raza Ocolului 1ilvic Corabia) cauzată de inundatiile din anul 2014 ce au avut loc în lunca Dunării,  
si de dificultătile întâmpinate la lucrările de pregătire a terenului si solului(dotare insuficienta a 
operatorilor economici prestatori care executa astfel de lucrari pe raza mai multor directii silvice). 

O preocupare importantă a directiei silvice o reprezintă lucrările de reconstructie ecologică prin 
împădurire, lucrări concentrate în trei perimetre de ameliorare, Orlea-Grojdibodu , Ianca I , Ianca II , 
terenuri preluate de la A.D.1. in perioada 2002-2003 . 
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1uprafata totală preluată este de 1616,4 ha, din care destinate impaduririi si împădurite 1350 ha. 
Au realizat reusita definitivă 534,97 ha, iar diferenta de 815,03 ha sunt plantatii cu reusită provizorie 
bună.  

Paza si protectia padurilor padurilor 
In anul 2014, in ceea ce priveste problemele pe paza si protectie a padurilor din cadrul Directiei 

1ilvice Olt , situatia se prezinta dupa cum urmeaza :  
Nr. 

Crt. 
SPECIFICAŢII UM Program Realizat 

1 Combateri în pepiniere  ha 25.5 25.5 

2 Combateri în arborete  - păduri de stat ha 6994 6994 

3 Combateri în arborete  - păduri private ha 1914 1914 

4 Întreţinere linii izolatoare  km 12 12 

   

În ultimii ani s-au preluat în pază şi/sau administrare 11792 ha (peste 49.1 % din suprafeţele 
retrocedate) . Pentru fondul forestier privat, Direcţia 1ilvică Olt, prin cele 6 ocoale silvice efectuează 
servicii silvice de paza pădurii si punere în valoare. Până la această dată nu s-au identificat proprietari 
de fond forestier privat,  care să solicite rezilierea contractelor încheiate cu Direcţia 1ilvică Olt pentru a 
încheia contracte cu alte structuri silvice . 

Pepiniere 
In cadrul Directiei 1ilvice Olt sunt constituite urmatoarele pepiniere silvice : 
- pepiniera Ianca in suprafata  totala de 16.28 ha , din care destinata culturilor de puieti 

forestieri si culturi de plante-mama , 14,06 ha  la  Ocolului 1ilvic Corabia ; 
- pepiniera Geacara in suprafata  totala de 4.09  ha , din care destinata culturilor de puieti 

forestieri si ornamentali , 3,89 ha la Ocolului 1ilvic Vulturesti . 
 In anul 2014, in pepinierele silvice s-au obtinuti un numar de 1375.8 mii bucati , cu o valoare 

totala de 512,86 mii lei , puieti ce au fost utilizati pentru impadurirea terenurilor din fond forestier si a 
terenurilor degradate preluate . 

Pentru asigurarea semintelor forestiere destinate producerii puietilor forestieri in cadrul 
ocoalelor silvice din subordine, au fost constituite subunitati de productie-1UP „K” stabilite ca 
rezervatii de seminte .1uprafata acestor rezervatii este de 430,9 ha si au fost incluse in Catalogul 
Materialelor Forestiere de Reproducere. In cadrul acestor arborete se executa taieri de igiena si lucrari 
de stimulare a fructificatiei . 

Vanatoare si acvacultura 
Prin actiunile de vanatoare desfasurate  pe cele 6 fonduri de vanatoare gestionate , in anul 2014 

, veniturile incasate au fost de  45135 lei, cheltuielile s-au ridicat la  44548 lei , rezultand un profit de 
587 lei.  

Aceasta situatie se datoreaza faptului ca in anul 2011, Directia 1ilvica Olt a pierdut un numar 
de 7 fonduri cinegetice care  aduceau un aport mai mult decat semnificativ in balanta economica a 
activitatii cinegetice. De asemenea, daca pana in anul 2011, Directia 1ilvica Olt era singurul gestionar 
din judetul Olt care gestiona fonduri cinegetice cu Cerb lopatar si Cerb comun , odata cu pierderea 
acestor fonduri a pierdut si acest monopol, nemaiputandu-si impune preturile practicate . In acelasi 
timp, numarul mult mai mare de asociatii de vanatoare infiintate dupa anul 2011 precum si preturile 
practicate de catre acestea, in general cu mult mai mici decat cele practicate de R.N.P-Romsilva in 
contextul crizei economice mondiale, au facut ca numarul de vanatori starini si romani sa fie din ce in 
ce mai mic . 

In vederea redresarii acestei activitati atat de reprezentative pentru sectorul silvic , Directia 
1ilvica Olt si-a propus urmatoarele masuri :  

- atragerea de vanatori romani si straini in vederea extragerii integrale a cotelor de recolta , 
printr-o mai buna popularizare a activitatii si faunei cinegetice gestionate ; 

- cresterea calitatii trofeelor de vanat prin efectuarea unei selectii atente si riguroare ; 
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- dotarea corespunzatoare si cresterea gradului de pregatire si profesionalism a personalului de 
teren . 

In ceea ce priveste activitatea de acvacultura, Directia 1ilvica Olt , prin Ocolul 1ilvic Corabia a 
redeschis activitatea la Pastravaria Ianca, in luna martie a anului 2014 achizitionandu-se 50000 icre 
embrionate de pastrav curcubeu (Danemarca) in vederea  producerii de puiet de pastrav pentru 
pastravariile din cadrul R.N.P-Romsilva si valorificare pe piata de profil. In toamna anului 2014 s-au 
livrat peste 1.4 to puiet de pastrav curcubeu in valoare de 45160 lei pastravariilor din cadrul D.1.Buzau 
si D.1.Gorj, achizitionandu-se totodata inca un lot de 80000 icre embrionate . Analizand eficienta 
economica pe anul 2014  a Pastravariei Ianca , veniturile incasate s-au ridicat la valoarea de 79945 lei, 
cheltuielile la 78632 lei, rezultand un profit de 1313 lei . 

Fructe de padure 
In anul 2014 , s-au valorificat 151.6 to macese in stare proaspata realizandu-se un venit de 

352482 lei  si un profit de 105339 lei si 10 to de plante medicinale , realizandu-se un venit de 53674  
lei si un profit de 48643 lei . 

Pentru anul 2015, s-au programat a se valorifica 140 to fructe de padure si 10 to plante 
medicinale. 

Avem in vedere continuarea acestei activitati prin valorificarea unor cantitati mult mai mari in 
perioada 2016-2017. 

Silvoturism 
In ceea ce priveste activitatea de silvoturism, in cadrul Directiei 1ilvice Olt exista doua cabane 

de vanatoare: cabana de vanatoare 1eaca si cabana de vanatoare Resca .Cabana de vanatoare 1eaca din 
cadrul Ocolului 1ilvic 1latina a fost inchiriata pentru o perioada de 10 ani de catre A.V.P G.T.1 
Muntenia, care gestioneaza si fondul de vanatoare nr.4 1eaca, iar cabana de vanataoare Resca este 
inclusa  in sistemul de rezervari on-line. 

In anul 2014, prin cazarea vanatorilor romani si straini in cadrul cabanei de vanatoare Resca  s-
au incasat 14949 lei, valoarea totala a cheltuielilor fiind de 103358 lei, inregistrandu-se o pierdere de 
88409 lei. Din totalul cheltuielilor inregistrate 58155 lei (65.77%) reprezinta cheltuieli cu amortismente 
si impozitul pe cladiri.   

Pentru eficientizarea activitatii de silvoturism Directia 1ilvica Olt propune un pachet de masuri 
avand drept scop colaborarea cu comunitatile locale si cu operatorii in turismul local, in vederea 
valorificarii potentialului turistic al zonei si in ceea ce priveste utilizarea capacitatilor de primire cu 
posibilitati de cazare.  

Drumuri forestiere, investitii 
Reţeau de drumuri auto forestiere patrimoniu public al statului, administrată de Direcţia 1ilvică 

Olt se întinde pe o lungime de 162.8 km (0.003 km/ha). 
In ultimii 2 ani, ca urmare a precipitatiilor abundente cazute, o serie de drumuri forestiere au 

inregistrat deprecieri insemnate necesitand investitii in vederea reabilitarii acestora .  
Investitiile din fonduri proprii alocate directiei pentru anul 2014 au fost in suma de 301763 lei, 

realizarile fiind de 214720 lei, ceea ce reprezinta 71% din program si se prezinta pe categorii astfel : 
Specificari Program 2014 Realizari 2014 

Total din care : 301763 214720 

Constructii montaj d.c. 27673 27673 

Pepiniere - - 
Amenajari vanatoresti - - 
Centre de productie - - 
Cabane - - 
Sediu DS - - 
Ocoale silvice 27673 27673 
Cantoane   
Utilaje d.c. 117500 111512 

Autoturism de oras-leasing 7000 6693 
Autoturism de teren-leasing 10000 10498 
Autoplatforma forestiera-leasing 95000 91841 
Atomizor 2000 2480 
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Cantar 3500 0 
Alte cheltuieli 156590 75535 

  

Investitiile din fonduri proprii s-au concretizat, in principal, in reparatii de natura investitiilor 
(modernizarea sediului Ocolului 1ilvic Draganesti-Olt-investitie continuata din anul precedent), 
achitarea ratelor de leasing si achizitionarea unui atomizor. La rubrica alte cheltuieli s-a inclus suma de 
156590 lei reprezentand T.V.A.-ul unor lucrari incluse in patrimoniul public al statului (corectare de 
torenti, reabilitare de drumuri forestiere, reconstructie ecologica forestiera) . 

De asemenea, s-a aprobat un program finantat din fonduri proprii pentru Herghelia 1latina, care 
a fost la nivelul valorii de 310000 lei, realizandu-se 121890 lei, cca 40%.  

Obiectivele de investitii finantate din fondul de accesibilizare program-realizat 2014 se prezinta 
astfel : 

Lucrare Program 2014 Realizari 2014 

DF calamitate-reabilitari 25000 0 
Total general 25000 0 

 La categoria DF calamitate-reabilitari s-a inclus proiectul tehnic pentru drumul forestier Bile-
Izvoru, procedura de achizitie urmand sa se realizeze la nivelul Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva. 
 Obiectivele de investitii finantate din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie 
silvica program-realizat 2014, se prezinta astfel : 

Obiectivul de investitii Program 2014 Realizari 2014 

Reconstructie ecologica forestiera in perimetrul de ameliorare 
Orlea-Grojdibodu 

916000 712586 

Reconstructie ecologica forestiera in perimetrul de ameliorare Ianca 
I 

1475000 1395516 

Reconstructie ecologica forestiera in perimetrul de ameliorare Ianca 
II 

496000 425000 

Total general 2887000 2533102 

 Programul s-a realizat in proportie de 88%. 
 

                      
Capitolul 12 – Politica fiscal-bugetară 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt 
I. Realizarea veniturilor bugetare pe total şi pe bugete în anul 2014, comparativ cu 

realizările anului 2013 
● Realizarea programului de încasări nete comunicat de M.F.P.- A.N.A.F.  în anul 2014, 

comparativ cu anul 2013  se prezintă astfel: 
 

                                                                                               - lei - 

 Program 
Ianuarie-

decembrie   2014 

Realizat 
Ianuarie-

decembrie  2014 

Grad de 
realizare % 

Program 
Ianuarie-

decembrie 2013 

Realizat 
Ianuarie-decembrie 

2013 

Grad de 
realizare 

% 
Bugetul de stat 

363.043.000 334.533.993 92,15% 
360.827.114 309.834.633 85,87 

Bugetul 
asigurărilor  
sociale de stat 

310.139.000 334.319.610 107,80% 
292.434.053 312.015.487 106,70 

Bugetul FNUAS 
126.095.400 137.616.902 109,14% 

118.110.690 124.046.627 105,03 
Bugetul 
asigurărilor  
pentru  
şomaj  

9.862.600 10.129.717 102,71% 

9.410.946 9.314.798 98,98 
 

T O T A L 
809.140.000 816.600.222 100,92% 

780.782.803 755.211.545 96,72 
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   1ituaţia privind gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare, la 
nivelul structurilor teritoriale, pe anul 2014, se prezintă astfel:                                        - lei - 

UNITATE FISCALĂ         Program anul 2014       Realizat anul 2014        Grad de realizare 
% 

SF  MUN Slatina 401.640.000 405.300.828 100,91% 

SF  MUN CARACAL 98.950.000 105.556.971 106,68% 

SFO  BALS 37.290.000 36.483.096 97,84% 

SFO  Corabia 43.700.000 43.590.808 99,75% 

C. MIJLOCII 227.560.000 225.668.519 99,17% 

TOTAL   809.140.000 816.600.222 100,92% 

 
Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2014, comparativ cu 

realizările anului 2013 se prezintă astfel:                                                                       - lei- 
 Realizat 

          Cumulat  2014 
Realizat 

         Cumulat  2013 

Grad de realizare 2014/2013
  % 

Bugetul de stat 334.533.993 309.834.633 107,97 

Bugetul asigurărilor  sociale de stat 334.319.610 312.015.487 107,15 
Bugetul FNUS 137.616.902 124.046.627 110,94 

Buget asigurărilor pentru şomaj  10.129.717 9.314.798 108,75 
T O T A L 

816.600.222 755.211.545 108,13 

 

1ituaţia privind realizarea veniturilor bugetului de stat în perioada ianuarie – decembrie 
2014, pe principalele impozite şi taxe, faţă de realizările perioadei similare a anului 2013  se prezintă 
astfel:                                                                                                                                         - lei - 

 
Realizat 

2014 
Realizat 

2013 
2014/2013 

% 

Total Buget de stat  (exclusiv încasări în vamă), din care: 334.533.993 309.829.633 107,97 

- Impozit pe profit; 42.363.912 41.250.133  

- Impozit pe venit; 149.079.920 147.106.154  

- TVA (exclusiv încasari pentru importurile de bunuri); 115.445.950 94.347.645  

- Accize (exclusiv încasări în vamă);  -317.928 44.952  

- Rest venituri (exclusiv încasari în vamă); 27.962.139 27.080.749  

 

II. Evoluţia arieratelor bugetare 
                                                                                                                                     - lei- 

 
Arierate 

recuperabile la  31.12. 2014 
Arierate 

recuperabile la  31.12.2013 

Diferenţe +/- 
31.12.2014/ 
31.12.2013 

Buget de stat 90.349.854 106.542.796 -16.192.942 
Bugetul  asigurărilor   sociale  de stat 16.155.324 14.480.788 1.674.536 
Bugetul Fondului naţional unic de sănătate 649.664 589.151 60.513 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj  6.362.207 5.309.142 1.053.065 

T O T A L 113.517.049 126.921.877 -13.404.828 
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● Situaţia arieratelor bugetare recuperabile la data de 31.12.2014, pe bugete, conform 
situaţiei privind capacitatea de colectare pentru persoane juridice, comparativ cu cele la data de 
31.12.2013, este următoarea:                                                                                                                     
                     - lei - 

 
Arierate recuperabile la  
31.12.2014 

Arierate 
recuperabile la   31.12.2013 

Diferenţe +/- 
31.12.2014/31.12.2013 

Buget de stat 73.284.211 71.814.565 1.469.646 

Bugetul asigurărilor  sociale de stat 15.621.780 14.497.087 1.124.693 

Bugetul Fondului naţional unic de 
sănătate 

622.640 593.379 29.261 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj  6.087.057 5.554.348 5.532.709 

T O T A L 95.615.688 92.459.379 3.156.309 

 
● Situaţia arieratelor bugetare recuperabile la data de 31.12.2014, pe bugete, conform 

situaţiei privind capacitatea de colectare pentru persoane fizice, comparativ cu cele la data de 
31.12.2013, este următoarea:                                                                                                                     
          - lei - 

 
Arierate recuperabile la  
31.12.2014 

Arierate 
recuperabile la   31.12.2013 

Diferenţe +/- 
31.12.2014/31.12.2013 

Buget de stat 17.065.643 15.934.926 1.130.717 
Bugetul asigurărilor  sociale de stat 533.544 547.652 -14.108 
Bugetul Fondului naţional unic de 
sănătate 

27.024 22.907 4.117 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj  275.150 214.076 61.074 

T O T A L 
17.901.361 16.719.561 1.181.800 

 
● Situaţia creanţelor fiscale totale (persoane fizice + persoane juridice) rămase de încasat la 

bugetul general consolidat la data de 31.12.2014, recuperabile şi nerecuperabile, conform listei de 
rămăşiţă, este urmatoarea:                                                                

                                                                           - lei- 
 Total Debit Accesorii 

Buget de stat 711.490.980 410.039.774 301.451.206 

Bugetul  asigurărilor   sociale  de stat 60.832.749 44.637.333 16.195.416 
Bugetul Fondului naţional unic de sănătate 25.400.841 18.012.573 7.388.268 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj  2.954.727 1.880.561 1.074.166 

Total 800.679.297 474.570.241 326.109.056 

    
● Evoluţia creanţelor fiscale la data de 31.12.2014, comparativ cu 31.12.2013, se prezintă 

astfel:   
                                                                                                                      - lei- 

 

Creanţele fiscale 31.12.2014 Creanţele fiscale 31.12.2013 

Diferenţe +/- 
31.12.2014/ 
31.12. 2013 

Suma Procent 
Persoane juridice 721.502.000 696.737.287 24.764.713 103,55
Persoane fizice 79.177.297 57.804.198 21.373.099 136,97

Total 800.679.297 754.541.485 46.137.812 106,11
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III. Activitatea de colectare a creanţelor bugetare prin modalităţi de executare silită 
Încasările din executare silită, pentru persoane fizice şi juridice, cumulat de la începutul anului 

2014, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013, se prezintă astfel:                                                                    
           -lei - 

 
Încasări executare silită  

anul 2014 
Încasări executare silită 

 anul 2013 
Dinamică 2014/2013 

% 

Buget de stat 
58.172.100 51.338.736 

113,31 

Bugetul  asigurărilor   sociale  de stat 27.486.266 23.212.579 118,41 
Bugetul Fondului naţional unic de sănătate 9.805.527 8.173.044 119,97 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj 1.000.736 862.622 116,01 

T O T A L 
96.464.629 83.586.981 

 
115,41 

 
 Pentru recuperarea creanţelor datorate bugetului general consolidat, cumulat la data de 
31.12.2014, s-au instituit următoarele modalităţi de executare silită la persoanele juridice şi fizice: 
 
     Cumulat la 31.12.2014                                              

1. 
 

Titluri executorii comunicate:         

            - număr       51.904 
              - valoare    151.827.031 
            - încasări  96.464.629 

2 Încasări din plăţi efectuate de debitori după instituire sechestru, după înfiinţare popriri,
din somaţii pentru care nu s-au continuat măsurile de executare silită  

904.023 
 

3 
 

Popriri asupra disponibilităţilor  din conturi bancare :      
- număr   28.607 
- valoare      92.887.288 
- încasări          32.576.683 

4 
 

Popriri pe venituri (la terţi):   
-  număr  3.747 
- valoare 53.318.588 
- încasări  1.645.804 

5. 
 

Sechestre bunuri mobile:  
-  număr 88 
- valoare   6.586.863 
- încasări 7.370 

6 
 

Sechestre bunuri imobile indisponibilizate   
- număr    79 
- valoare     3.100.650 
- încasări 51.599 

7. 
 

Sume realizate la bugetul general consolidat din                                 
executare silită pe categorii de contribuabili, din care:      

96.464.629 

- persoane juridice    83.324.012 
- persoane fizice  11.140.617 

 
 Alte măsuri : 

1. 
 

Înscrierea creanţelor fiscale în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare  
Cumulat ianuarie –decembrie  2014  
- număr avize iniţiale înscrise 62 
- număr creanţe fiscale înscrise 490 
- valoarea creanţelor fiscale înscrise aferente avizelor iniţiale  26.061.264 

2. 
 

TVA restituită: compensare; restituiri efective: anul 2014   
T VA restituită (ianuarie –decembrie ) 2014 79.338.377 
 Suma compensată 40.676.106 
 Suma restituită efectiv      38.662.271 

3. Insolvabilitate anul 2014:   
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 - număr procese-verbale 136 
- sume   21.709.271 
- încasări 125.919 

4. 
 

Atragerea răspunderii solidare anul 2014:   
- număr procese-verbale 21 
- sume   586.829 
- încasări 71.808 

m

IV. Activitatea de inspecţie fiscală 

 

 
În dinamică, situaţia sumelor suplimentare atrase se prezintă astfel : 

                                                                                                                                        - lei-   

Nr 
crt 

Explicatii 2014 2013 Dinamica 2014/2013 

A. PERSOANE JURSDSCE    
1 Valoarea totala a constatarilor realizate din actiuni de control  

(2+3+4) 
153.393.373 199.097.659 77,04 

2 Valoarea sumelor  suplimentare stabilite (a+b) 153.080.973 198.831.859 76,99 
a) Debite 105.131.373 143.768.483 73,12 
 - impozit pe profit 28.587.840 39.229.832 72,87 
 - impozit pe salarii 10.648 20.170 52,79 
 - TVA 74.971.529 103.969.305 72,10 
 - venituri microintreprinderi 24.374 13.904 175,30 
 - impozit nerezidenti 0 0 0 
 - impozit dividende 702.560 175.553 400,19 
 - alte impozite si taxe 778.066 199.631 389,75 
 - CAS 39.087 70.645 55,32 
 - somaj 1.185 6.531 18,14 
 - contributii asigurari sanatate 16.084 82.912 19,39 
b) Accesorii 47.949.600 55.063.376 87,08 
3 Valoarea amenzilor contraventionale aplicate 312.400 265.800 117,53 
4 Valoarea bunurilor si a sumelor confiscate 0 0 0 
5 Măsuri asigurătorii  39.424.823 53.330.071 73,92 
B. PERSOANE FSZSCE    
1. Valoarea totala a constatarilor realizate din actiuni de control  

(2+3+4) 
3.300.190 3.319.310 99,42 

2 Valoarea sumelor  suplimentare 3.155.740 3.174.910 99,39 
a) Debite 2.671.510 2.635.400 101,37 
 - impozit pe venit 661.441 962.171 68,74 
 - TVA 1.467.070 1.481.187 99,04 
 - impozit arenda 6.164 11.919 51,71 
 - alte impozite si taxe 536.835 180.123 298,03 
b) Accesorii 484.230 539.510 89,75 
 Valoarea amenzilor contravenţionale aplicate 144.450 144.400 100,03 
 
 

Valoarea bunurilor şi a sumelor confiscate 
0 0 0 

Persoane juridice 2014 2013 Dinamica 

2014/2013 

număr mediu de inspectori activi 57,07 52 109,75 
număr acte de control incheiate 1337 1358 98,45 
număr acte de control/inspector 23,42 26,11 89,69 

Persoane fizice 2014 2013 Dinamica 

2014/2013 

numar mediu de inspectori activi 20,92 24 87,16 
numar acte de control incheiate 584 900 64,88 
numar acte de control/inspector 27,91 37,50 74,42 
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 Măsuri asigurătorii  253.369 479.380 52,85 

 
 
 

 
 

Cu privire la eficienţa actiunilor de control efectuate: 
          - lei - 

Sume suplimentare totale stabilite – persoane juridice 2014 2013 
pe inspector 2.687.810 3.828.801 
pe actiune de control 233.475 304.896 

 

Sume suplimentare totale stabilite – persoane fizice  2014 2013 
pe inspector 157.752 138.304 
pe actiune de control 6.626 4.223 

 
Situaţia rambursărilor TVA                                                                           - lei- 

Nr 
crt 

Explicatii 2014 2013 
Nr. Valoare Nr. Valoare 

a) Deconturi cu sume negative de TVA in sold la 
inceputul perioadei 

103 16.672.695 101 14.071.490 

b) Deconturi cu sume negative de TVA primite 
pentru control 

548 61.026.154 520 58.709.159 

c) Deconturi cu sume negative de TVA solutionate 
cu control 

567 64.157.658 511 55.470.500 

 - TVA cu drept de rambursare x 59.704.189 x 50.347.670 
 - TVA fara drept de rambursare x 4.453.469 x 5.122.830 
d) Cereri de renuntare 2 111.768 7 637.454 
e) Deconturi cu sume negative in sold la sfarsitul 

perioadei 
82 13.429.423 103 16.672.695 

               
V. Activitatea de trezorerie 
 

Nr. crt.  
INDICATORI NUMERICI 

 
An 2014 

 
An 2013 

1 
Nr.clienti care au efectuat operatiuni de incasari si plati-total, din care: 202.008      187.298 

-institutii publice 489              469 
-persoane juridice 20.639         19.587 
-persoane fizice 180.880       167.242 

2 
Nr. conturi deschise la trezorerie - total, din care: 1.173.051       567.292 
-ct. de venituri 1.028.352       514.237 
-ct. de cheltuieli 85.030          6.914 
- ct. de disponibilitati instit.publice 2.450           2.595 
- ct. de disponibilitati ag.economici 57.219         43.546 

3 
Nr. operatiuni - total, din care: 3.440.306   2.530.230 
- virament 3.130.987    2.231.279 
- numerar 309.319       298.951 

 

nr. 
Crt. 

 
INDICATORI VALORICI 

 
An 2014 

 
An 2013 

Realizat 2014/ 
2013 
(%) 

1 

Valoare venituri incasate - total, din care: 2.250.559.719 2.114.606.900 106,42 
- buget de stat  443.549.985    813.091.002 54,55 
- buget asigurari sociale de stat 365.671.832  344.874.264 106,03 
- bugete locale 1.296.660.430    821.798.903 157,78 
- buget fd. somaj 10.323.117      12.307.647 83,87 
- buget fd. asig. sanatate 134.354.355    122.535.084 109,64 

 
Cheltuieli efectuate - total, 
 din care: 

2.976.858.072  2.569.090.450 115,87 

Prejudiciu stabilit aferent sesizarilor penale la contribuabili persoane 
juridice si fizice 

2014 2013 

Numar 84 99 
Valoare ( lei ) 119.923.698 152.470.676 
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2 

- buget de stat  753.144.454    704.149.577 106,95 
- buget asigurari sociale de stat 778.329.854  746.340.372 104,28 
- bugete locale 1.111.325.545    769.703.686 144,38 
- buget fd. somaj 32.650.730      35.553.666 91,83 
- buget fd. asig. sanatate 301.407.489    313.343.149 96,19 

3 
Valoare operatiuni - total,  
din care: 

10.974.340.396 8.084.335.765 135,74 

- virament 10.678.946.240 7.796.027.261 136,97 
- numerar 295.394.156 288.308.504 102,45 

4 
Valoare certificate de trezorerie transformate in 
depozit 

3.376.800  3.504.400 96,35 

 
VI. Funcţii suport 
Activitatea juridică 
 

Nr.
crt. 

Obiect dosare Anul 2013 Anul 2012 

1 Contencios administrativ 1.271 3.486 
2 Civile 366 848 
3 Comerciale - - 
4 Penale 256 116 
5 Falimente 634 712 
6 TOTAL 2.527 5.162 

 

Consilierii juridici au asigurat reprezentarea în instanţă atât a intereselor proprii ale DGFP Dolj, 
cât şi ale ANAF, MFP şi ale 1tatului Român. 

Astfel, din totalul dosarelor, un număr de 2.465 dosare au fost în reprezentare proprie sau în 
reprezentarea ANAF. 

Aceste cauze au avut ca obiect anulare acte impozite şi taxe, comerciale, falimente, opoziţii la 
cesiuni părţi sociale şi penale. 

Reprezentarea 1tatului Român şi a MFP în faţa instanţelor judecătoreşti a fost asigurată într-un 
număr de 62 dosare. 

  Gestiune cazier fiscal 
  În cursul anului 2014 au fost eliberate un număr de 1546 caziere fiscale şi au fost înscrise în 

cazierul fical un număr de 1241 sancţiuni. 
 
 Biroului Vamal  
Activitatea Biroului Vamal Olt se circumscrie eforturilor celorlalte instituţii subordonate 

Ministerului Finanţelor Publice de atragere la buget a sumelor cuvenite statului. 
În anul 2014 activitatea desfăşurată de Biroul Vamal Olt s-a concretizat în: operaţiuni de 

vămuire persoane juridice şi persoane fizice, atragerea la buget a sumelor cuvenite statului, aplicarea 
legislaţiei comunitare şi naţionale pentru prevenirea introducerii în România de mărfuri periculoase 
pentru sănătatea oamenilor, animalelor  şi mediului, acţiuni antifraudă vamală ( urmărirea tranzitelor , 
analiză de risc, încadrări tarifare, stabilirea valorii în vamă, urmărirea respectării dreptului de 
proprietate intelectuală), stabilirea originii bunurilor, supraveghere vamală, gestionarea circulaţiei 
produselor accizabile în regim suspensiv, verificarea condiţiilor de autorizări pentru operaţiuni cu 
produse accizabile.  

Activitatea în anul 2014 a fost orientata în efectuarea de controale fizice amănunţite la 
mijloacele de transport care au sosit din ţări cu risc ridicat in privinta traficului ilicit de droguri şi 
contrabandei cu ţigarete, la marfurile care aveau cereri de interventie privind asigurarea respectarii 
drepturilor de proprietate intelectuală, la marfurile care aveau consemne vamale si la societatile 
comerciale aflate la prima vamuire. 

Un accent deosebit s-a pus pe combaterea evaziunii fiscale, prin constituirea Grupului de lucru 
format din reprezentanţi ai conducerii I.P.J. Olt, Parchet, A.J.F.P.,  1.R.I, 1.I.P.I. (1erviciul de 
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Informaţii şi Protecţie Internă), Vămii Olt. Grupul de lucru urmăreşte realizarea de acţiuni rapide în 
vederea diminuării traficului de ţigarete, verificarea firmelor care comercializează cereale, legume, 
fructe, alcool şi produse petroliere şi intensificarea controalelor vizând firmele „fantomă” şi a 
persoanelor care se sustrag de la plata obligaţiilor fiscale.  
            Prin întâlniri cu mediul de afaceri şi demersuri la societăţile care, în mod frecvent, efectuează 
operaţiunile de import la frontiera sau prin alte unităţi vamale, s-a urmărit atragerea a cât mai multor 
operatori economici pentru efectuarea formalităţilor vamale la Biroul Vamal Olt, în vederea realizării 
programului de încasări. 
  

Activitatea în domeniul supravegherii şi controlului vamal s- a concretizat în: 
Nr.crt. Trimestrul I 2014 Trimestrul II 2014 Trimestrul III 2014 Trimestrul IV 2014 Total 

Nr.operaţiuni 
 vamale export 

1468 1459 1412 1423 5762 

Nr.operaţiuni 
 vamale import 

1191 1133 1137 974 4435 

Nr.tranzite emise 408 367 373 338 1486 

Nr.tranzite sosite 950 928 935 794 3607 

Nr.colete poştale 
primite 

577 524 629 712 2442 

Nr.colete poştale 
expediate 

37 38 57 65 197 

Nr.Decizii 
regularizarea 
situaţiei 

4 5 4 2 15 

Total obligaţii de 
plată stabilite 
suplimentar 

17970 lei 57176lei 6373 lei 7488 lei 89007 lei 

Total încasări 
realizate  

41.119.898 lei 37.048.676 lei 36.460.319 lei 32.047.115 lei 146.676.008 lei 

 
Compartimentul Autorizări a emis: 

- 34 atestate de comercializare angro şi en-detail produse energetice; 
- 1 autorizaţie antrepozit fiscal producţie vinuri; 
- 10 autorizaţii utilizator final; 
- 4 autorizaţii comercializare produse accizabile; 
- 31 notoficări scutire directă gaze naturale.                                                                                       

În domeniul supravegherii produselor accizabile s- am înregistrat: 
- 294 e- DAI-uri primite; 
- 12 e- DAI- uri expediate. 
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Capitolul 13 – Protecţia consumatorului 

 
Activitatea Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt pe anul 2014 s-a 

desfăşurat în baza Programului guvernamental stabilit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor (controale tematice), precum şi controalele operative şi tematice stabilite lunar de către 
instituţie. 

Politica de protecţie a consumatorilor are în permanenţă ca obiective generale pentru 
promovarea intereselor consumatorilor pe piaţă, următoarele: 

- realizarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor; 
- aplicarea efectivă a legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor; 
- întărirea activităţilor de informare, consiliere şi educare a consumatorilor 
Pe parcursul anului 2014 Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt a 

efectuat controale privind:  
- Modul de derulare a Programului de Guvernamental lapte – corn. Au fost verificate 129 unităţi 

şcolare şi preşcolare. 
- Control privind modalitatea de comercializare si depozitare a produselor cerealiere si a 

produselor de panificatie. Au fost verificati 143 operatori economici, din care 40 au prezentat 
abateri fiind sanctionati contraventional 18 cu amenzi în valoare totală de 24.000 lei si 22 
Avertismente; 

- Control privind protectia consumatorilor  la încheierea contractelor de credit de consum, în 
cazul achizitionării de produse de la comercianti, cu plata în rate. Au fost verificaţi 2 operatori 
economici si nu s-au constatat deficiente; 

- Control privind respectarea prevederilor legale la comercializarea detergentilor si a altor 
produse de curătat, cu accent pe detergent lichizi comercializarii în vrac. Au fost verificaţi 15 
operatori economici, din care unul 5 au prezentat abateri de la normele legale, fiind sanctionati 
cu amenzi în cuantum totală de 5.500 lei. 

- Verificarea respectării prevederilor legale în cadrul vânzărilor cu pret redus, indiferent de tipul 
acestora. Au fost verificati 5 operatori economici de pe raza judeţului Olt, din care unul singur a 
fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 lei . 

- Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 349 / 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun. Au fost verificaţi 30 operatori economici de pe raza judeţului 
Olt, fiind aplicate un număr de 11 amenzi contravenţionale în cuantum de 2.800 lei. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 

combustibililor solizi Au fost verificaţi 8 operatori economici de pe raza judeţului Olt, fiind 
aplicate un număr de două amenzi contravenţionale în cuantum de 4.000 lei. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind modul de comercializare si etichetare a 
produselor alimentare ecologice. Au fost verificaţi 4 operatori economici de pe raza judeţului 
Olt, fiind sanctionat contraventional unul singur cu  amendă  în valoare de 500 lei. 

- Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 349 / 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun. Au fost verificati 22 operatori economici  din care 17 au 
prezentat deficiente, fiind sanctionati contraventional cu amenzi în cuantul de 6.850 lei.  

- Verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea produselor din cadrul farmaciilor 
veterinare si fitosanitare. Au fost verificati 6 operatori economici din care 3 au prezentat 
deficiente, fiind sanctionati contraventional cu amenzi în valoare totală de 4.500 lei. 

- Verificarea prevederilor legale privind calitatea, modul de comercializare si etichetare a uleiului 
de măsline si a măslinelor. Au fost verificaţi 23 operatori economici din care 7 prezentau 
abateri de la normele legale, fiind sancţionaţi contravenţional cu amenzi în cuantum de 18.500 
lei . 

- Verificarea normelor privind protectia consumatorilor la comercializarea uleiurilor lampante si 
a lichidelor de aprins focul pentru barbecue. Au fost verificati 4 operatori economici din care 
unul singur a fost sanctionat contraventional cu o amendă  de 3.000 lei. 
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- Verificarea prevederilor legale privind modul de comercializare, etichetare, prezentare si 
publicitate a produselor comercializate sub denumirea generică de produse de post. Au fost 
verificaţi  14 operatori economici din care 4 prezentau abateri de la normele legale, fiind 
sancţionaţi contravenţional 3 cu amenzi în cuantum de 2.000 lei si un avertisment. 

- Verificarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la prestarea serviciilor de 
schimb valutar. Au fost verificati 6  operatori economici din care 5 au fost sancţionati 
contravenţional cu amenzi în cuantum de 16.000 lei . 

- Verificarea conformitătii, conditiilor de comercializare si etichetare a alimentelor 
comercializate în unitătile de comercializare si în unitătile de alimentatie publică din mediul 
rural. Au fost verificati  18 operatori economici din care 6 prezentau abateri de la normele 
legale, fiind sancţionaţi contravenţional 5 cu amenzi în cuantum de 4.250 lei si un avertisment. 

- Verificare respectarii prevederilor legale privind protectia consumatorilor la comercializarea 
produselor de grădinărit (seminte, material săditor, ierbicide, fungicide, insecticide, folie 
protectoare, material pentru sitemul de irigatii, etc.). Au fost verificaţi 12 operatori economici, 
din care 5 au fost sancţionati contravenţional cu amenzi în cuantum de 9.000 lei . 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protectia consumatorilor la comercializarea 
produselor alimentare în statiile peco. Au fost verificati 8  operatori economici din care 2 au 
fost sancţionati contravenţional cu amenzi în cuantum de 2.000 lei. 

- Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la conformitatea, modul de etichetare, 
prezentare, publicitate şi comercializare a peştelui şi preparatelor din peşte preambalate şi 
conservelor din peşte. Au fost verificaţi 8 operatori economici, dintre care 3 operatori 
economici au fost sancţionaţi cu avertisment. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la conformitatea şi modul de etichetare a 
produselor textile. Au fost verificati 10 operatori economici, din care 7 au prezentat abateri de 
la normele legale, aplicandu-se amenzi contraventionale in valoare totala de 28000 lei, precum 
şi un avertisment. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale privind conformitatea, modul de etichetare, 
prezentare, publicitate şi comercializare a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale 
Au fost verificati 30 operatori economici, din care 4 au prezentat abateri de la normele legale, 
aplicandu-se amenzi contraventionale in valoare totala de 3000 lei, precum şi 7 avertismente. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la service-urile auto. 
Au fost verificaţi 6 operatori economici, dintre care 2 prezentau abateri de la normele legale, 
aplicându-se amenzi contravenţionale în cuantum de 3000 lei, precum şi un avertisment. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
articolelor de încălţăminte. Au fost verificati 8 operatori economici de pe raza judeţului Olt, iar 
la 5 operatori economici s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în cuantum de 13000 lei. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
articolelor de îmbrăcăminte. Au fost verificati 21 operatori economici de pe raza judeţului Olt, 
iar la 9 operatori economici s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în cuantum de 27000 lei. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
benzinei/motorinei şi a lichidului de parbriz în staţiile de distribuţie. Au fost controlaţi 7 
operatori economici de pe raza judeţului Olt, dintre care un operator economic a fost sancţionat 
contravenţional cu amendă în cuntum de 1000 lei. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale privind siguranţa jucăriilor, inclusiv la comerţul 
online. Au fost verificaţi 18 operatori economici, dintre care la 11 operatori economici au fost 
depistate deficienţe, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de 26000 lei, precum 
şi un avertisment. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la prestarea 
serviciilor de către spălătoriile auto. Au fost controlaţi 4 operatori economici de pe raza 
judeţului Olt, dintre care unul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 1000 
lei. 
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- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
produselor din cadrul farmaciilor umane. Au fost verificaţi un număr de 15 operatori 
economici, dintre care 10 operatori economici au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în 
valoare totală de 16000 lei. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind modul de comercializare, etichetare, 
prezentare şi publicitate a apelor minerale naturale. Au fost verificaţi un număr de 19 operatori 
economici, dintre care 7 operatori economici au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în 
valoare totală de 5000 lei, precum şi 3 avertismente. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la deţinătorii de 
echipamente pentru agrement montate în parcurile de distracţii, târguri, oboare, etc. Au fost 
verificaţi 3 operatori economici de pe raza judeţului Olt, aceştia fiind sancţionaţi 
contravenţional cu amenzi în cuantum total de 10000 lei. 

- Verificarea normelor legale în domeniul protecţiei consumatorilor la comercializarea, 
conformitatea, modul de etichetare, prezentare şi publicitate a laptelui de consum, a produselor 
lactate, a untului şi a brânzeturilor. Au fost verificaţi un număr de 20 operatori economici, 
dintre care 12 operatori economici au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în valoare 
totală de 13000 lei, precum şi 3 avertismente. 

- Verificarea normelor legale în domeniul protecţiei consumatorilor la comercializarea 
materialelor de construcţii.Au fost verificaţi un număr de 44 operatori economici, fiind aplicate 
un număr de 21 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 16500 lei. 

- Verificarea normelor legale în domeniul protecţiei consumatorilor la comercializarea îngheţatei. 
Au fost verificaţi un număr de 48 operatori economici, fiind aplicate un număr de 15 sancţiuni 
contravenţionale în valoare totală de 13000 lei. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
legumelor şi fructelor proaspete în magazine alimentare, hiper/supermarketuri, pieţe 
agroalimentare, depozite şi pieţe en-gros. Au fost verificaţi 11 operatori economici, dintre care 
6 operatori economici au fost sancţionaţi cu amenzi contravenţionale în valoare totală de 8000 
lei şi un operator economic cu avertisment. 

- Verificarea respectarii conformităţii, calităţii, condiţiilor de comercializare şi etichetare a 
alimentelor comercializate în chioşcurile şi unităţile de alimentaţie publică din incinta 
ştrandurilor, piscinelor, bazinelor de înot, precum şi în zonele de agrement, parcuri de distracţie, 
debarcadere, etc. Au fost verificati 9 operatori economici, din care 3 au prezentat abateri de la 
normele legale, aplicandu-se amenzi contraventionale in valoare totala de 32000 lei. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale în unităţile de alimentaţie publică (unităţi fast-food, 
restaurant autoservire, bufet tip expres, pizzerie, snack-bar, restaurante, terase, rotiserii, braserii, 
berării, cofetării, pub-uri, etc.) atât din mediul urban, cât şi din mediul rural. Au fost verificati 
55 operatori economici şi controlate produse alimentare în cantitate totală de 10778 kg, fiind 
aplicate 25 amenzi contravenţionale în valoare totală de 24250 lei şi 11 avertismente. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
pieselor auto. Au fost verificaţi 11 operatori economici, dintre care un operator economic a fost 
sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 3000 lei. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea, 
depozitarea şi etichetarea produselor alimentare perisabile. Au fost verificati 18 operatori 
economici de pe raza judeţului Olt, iar la 5 operatori economici s-au aplicat sancţiuni 
contravenţionale în cuantum de 5000 lei. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind modul de respectare a prevederilor legale, 
conformitatea şi modul de etichetare, prezentare şi publicitate a băuturilor răcoritoare, sucurilor 
şi nectarurilor din fructe. Au fost verificati 32 operatori economici de pe raza judeţului Olt, 
dintre care la 8 operatori economici s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în cuantum de 
10500 lei şi 7 avertismente. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale în cadrul vânzărilor cu preţ redus, indiferent de tipul 
acestora (soldare, lichidare, promoţionale, etc.). Au fost controlaţi 10 operatori economici de pe 
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raza judeţului Olt, dintre care un operator economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă 
în cuntum de 4000 lei. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale privind conformitatea, modul de comercializare şi 
modul de etichetare a produselor alimentare comercializate sub formă congelată. Au fost 
verificaţi 9 operatori economici care comercializau produse alimentare sub formă congelată şi 
cantitatea totală de 422 kg produse alimentare, fiind aplicate 3 avertismente. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
brichetelor. Au fost controlaţi 7 operatori economici de pe raza judeţului Olt, dintre care 2 
operatori economici au fost sancţionaţi cu avertisment. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale în unităţile de alimentaţie publică (unităţi fast-food, 
restaurant autoservire, bufet tip expres, pizzerie, snack-bar, restaurante, terase, rotiserii, braserii, 
berării, cofetării, pub-uri, etc.) atât din mediul urban, cât şi din mediul rural. Au fost verificati 
19 operatori economici şi controlate produse alimentare în cantitate totală de 3351 kg, fiind 
aplicate 10 amenzi contravenţionale în valoare totală de 20250 lei şi 3 avertismente. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
produselor textile pentru copii. Au fost verificaţi un număr de 10 operatori economici, dintre 
care un operator economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 4000 lei, 
precum şi 2 avertismente. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
articolelor de încălţăminte pentru copii. Au fost verificaţi un număr de 7 operatori economici, 
dintre care un operator economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 
4000 lei, precum şi 2 avertismente. 

- Verificarea normelor legale în domeniul protecţiei consumatorilor la comercializarea, 
conformitatea, modul de etichetare, prezentare şi publicitate a sării iodate, oţetului de 
fermentaţie, acidului acetic alimentar şi a condimentelor. Au fost verificaţi un număr de 18 
operatori economici, dintre care 5 operatori economici au fost sancţionaţi contravenţional cu 
amenzi în valoare totală de 11800 lei, precum şi un avertisment. 

- Verificarea normelor legale în domeniul protecţiei consumatorilor în cazul promoţiilor de 
rechizite şi uniforme şcolare. Au fost verificaţi un număr de 7 operatori economici, dintre care 4 
operatori economici au fost sancţionaţi cu amenzi în cuantum de 9000 lei. 

- Verificarea normelor legale privind verificarea respectării prevederilor legale la marcarea cu 
marcă de garanţie proprie a bijuteriilor din metale preţioase cu sau fără pietre preţioase şi de 
intrare în legalitate a operatorilor ce nu au autorizaţiile vizate la zi. Au fost verificaţi un număr 
de 9 operatori economici şi cantitatea totală de 17014 grame bijuterii din metale preţioase, 
aceştia neprezentând abateri de la normele privind protecţia consumatorilor. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale în unităţile de alimentaţie publică (unităţi fast-food, 
restaurant autoservire, bufet tip expres, pizzerie, snack-bar, restaurante, terase, rotiserii, braserii, 
berării, cofetării, pub-uri, etc.) atât din mediul urban, cât şi din mediul rural. Au fost verificati 
20 operatori economici şi controlate produse alimentare în cantitate totală de 3242 kg, fiind 
aplicate 10 amenzi contravenţionale în valoare totală de 4250 lei şi 6 avertismente. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor în grădiniţele 
cu program prelungit, particulare şi de stat. Au fost verificate 8 grădiniţe de stat cu program 
prelungit şi o grădiniţă particulară cu program prelungit. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
produselor second hand. Au fost verificaţi un număr de 14 operatori economici, dintre care 6 
operatori economici au fost sancţionaţi cu amenzi în cuantum de 13000 lei, precum şi 3 
avertismente. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor la saloanele 
de înfrumuseţare. Au fost verificaţi un număr de 19 operatori economici, dintre care 5 operatori 
economici au fost sancţionaţi cu amenzi în cuantum de 6000 lei, precum şi 8 avertismente. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
articolelor de îmbrăcăminte şi încălţămintei. Au fost verificaţi 29 operatori economici, dintre 
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care 17 operatori economici au fost sancţionaţi cu amenzi contravenţionale în valoare totală de 
27800 lei şi 7 operatori economici cu avertisment. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor la 
comercializarea pachetelor de servicii turistice. Au fost verificati 6 operatori economici, din 
care 2 au prezentat abateri de la normele legale, aplicandu-se amenzi contraventionale in 
valoare totala de 800 lei. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor la 
comercializarea anvelopelor second hand. Au fost verificati 4 operatori economici, dintre care 2 
operatori economici au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în cuantum de 3000 lei. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
anvelopelor noi. Au fost verificaţi 5 operatori economici, dintre care un operator economic a 
fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 6000 lei şi un operator economic cu 
avertisment. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la service-urile auto 
cu identificarea pieselor auto contrafăcute. Au fost verificati 7 operatori economici de pe raza 
judeţului Olt, dintre care un operator economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în 
cuantum de 3000 lei. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind buteliile pentru gaz petrolier lichefiat (GPL) 
– tip aragaz (în reţeaua de distribuţie şi în staţiile de umplere), umplute, pregătite pentru livrare 
către consumatori. Au fost verificati 4 operatori economici de pe raza judeţului Olt, dintre care 
la 2 operatori economici s-au aplicat sancţiuni contravenţionale în cuantum de 2000 lei.  

- Verificarea respectarii prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
legumelor şi fructelor proaspete, provenite din afara României, în magazine alimentare, 
hiper/supermarketuri, pieţe agroalimentare, depozite şi pieţe en-gros. Au fost controlaţi 40 
operatori economici de pe raza judeţului Olt, dintre care 9 operatori economici au fost 
sancţionaţi contravenţional cu amenzi în cuantum de 14000 lei şi 2 operatori economici cu 
avertisment. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale la comercializarea mobilierului nou şi second hand. 
Au fost verificaţi 7 operatori economici, dintre care un operator economic a fost sancţionat 
contravenţional cu amendă în cuantum de 2000 lei. 

- Verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea detergenţilor şi produselor de 
curăţenie. Au fost controlaţi 34 operatori economici de pe raza judeţului Olt, dintre care 13 
operatori economici au fost sancţionaţi cu amenzi în cuantum de 18000 lei. 

- Verificarea respectarii prevederilor legale privind conformitatea, modul de etichetare, 
prezentare şi publicitate a alimentelor specifice sărbătorilor de iarnă. Au fost verificati 37 
operatori economici şi controlate produse alimentare în cantitate totală de 1679 kg, fiind 
aplicate 5 amenzi contravenţionale în valoare totală de 8000 lei şi 3 avertismente. 

- Verificarea respectării prevederilor lega le privind modul de comercializare, etichetare, 
prezentare şi publicitate a produselor de post Au fost verificaţi un număr de 11 operatori 
economici, dintre care 3 operatori economici au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în 
valoare de 2000 lei, precum şi un avertisment. 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind modul de comercializare a produselor textile 
(denumire, marcare şi etichetare) şi articole pentru sporturi de iarnă (echipament). Au fost 
verificaţi un număr de 22 operatori economici, dintre care 11 operatori economici au fost 
sancţionaţi cu amenzi în cuntum de 23000 lei. 

- Verificarea normelor legale în domeniul protecţiei consumatorilor la comercializarea 
ghirlandelor electrice. Au fost verificaţi un număr de 5 operatori economici, dintre care 2 
operatori economici au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în valoare totală de 4000 lei. 

- Verificarea normelor legale privind protecţia consumatorilor în saloanele de masaj, întreţinere 
corporală, coafură şi frizerie. Au fost verificaţi un număr de 4 operatori economici, dintre care 
un operator economic a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 1000 lei. 
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- Verificarea prevederilor legale în unităţile de alimentaţie publică care organizează mese festive. 
Au fost verificaţi un număr de 27 operatori economici, dintre care 12 operatori economici au 
fost sancţionaţi cu amenzi în cuantum de 40000 lei. 

 
Rezolvarea reclamaţiilor consumatorilor, cooperarea cu alte instituţii ale administraţiei 

publice locale, efectuarea schimbului rapid de informaţii privind produsele periculoase, prin Sistemul 
european RAPEX 

În perioada 01.01.2014- 31.12.2014 au fost înregistrate un număr de 602 sesizări şi reclamaţii. 
În ceea ce priveşte colaborarea cu alte instituţii publice în vederea verificării respectării 

normelor din domeniul protecţiei consumatorului, în anul 2014 au fost desfăşurate un număr de 38 
acţiuni în colaborare cu IPJ Olt, IPJF Olt, IJJ Olt,DJAOV Olt  , DGFP Olt, Directia Generală 
Antifraudă Fiscală . 

În anul 2014 în urma verificărilor efectuate la operatorii economici de pe raza judeţului Olt nu 
au fost depistate produse incluse în sistemul RAPEX. 

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

Au fost efectuate controale specifice în colaborare cu reprezentanţii Direcţiei Metale şi Pietre 
Preţioase din cadrul ANPC, la agenţii economici care desfăşoară activităţi cu metale preţioase fiind 
verificaţi un număr de 9 operatori economici de pe raza judeţului Olt care desfăşurau activităţi cu 
metale preţioase. 

Intensificarea activităţilor de informare, consiliere şi educare a consumatorilor şi operatorilor 
economici, prin mijloace mass-media, activităţi parteneriart public-privat tripartit a constat în realizarea 
313 acţiuni de informare, consiliere şi educare a consumatorilor şi operatorilor economici prin mijloace 
mass-media. 
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Capitolul 14 – Ordine şi siguranţa cetăţeanului 

 
În anul 2014, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au acţionat pentru îndeplinirea 

atribuţiilor ce le revin, urmărind, în permanenţă, realizarea cerinţelor fundamentale ale unui serviciu 
public aflat în slujba cetăţeanului, respectiv garantarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi siguranţei 
cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi combaterea, cu mai multă fermitate, a 
criminalităţii economico-financiare, a criminalităţii organizate şi corupţiei, precum şi asigurarea 
climatului necesar funcţionării instituţiilor statului, pe raza de competenţă, şi a siguranţei civice a 
cetăţenilor. 

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au fost prezenţi, în permanenţă, în 
mijlocul cetăţenilor, pentru a contribui la creşterea siguranţei şi încrederii acestora faţă de instituţia 
poliţiei, având drept scop şi obţinerea sprijinului necesar din partea societăţii civile pentru prevenirea şi 
diminuarea fenomenului infracţional. 

În anul 2014, au fost organizate 9763 intervenţii rapide la evenimente, 1680 acţiuni cu forţe 
sporite şi 7194 controale directe, ocazie cu care au fost constatate 1210 infracţiuni, din care 1023 în 
flagrant. Au fost ridicate, în vederea confiscării, 83 arme de foc şi 2930 buc. muniţie, 279 kg. exploziv, 
8 kg. De asemenea, au fost identificaţi 260 minori lipsiţi de supraveghere, faţă de care s-au luat 
măsurile prevăzute de lege (fie au fost predaţi familiilor, fie încredinţaţi centrelor de ocrotire). 

În perioada de referinţă, poliţiştii au acordat o atenţie deosebită aspectelor sesizate de cetăţeni, 
fiind verificate şi rezolvate 6375 petiţii, scrisori şi reclamaţii.  

În zona de competenţă, efectivele de poliţie au aplanat 6372 stări conflictuale (dintre care 3282 
intrafamiliale) şi au efectuat 3547 controale şi verificări la sistemele de pază şi numeroase controale la 
locurile de cazare în comun.  

Ca urmare a activităţilor desfăşurate, la nivelul I.P.J. Olt, au fost constatate 16633 infracţiuni, 
din care:  

� 3060 infracţiuni de natură economico-financiară; 
� 8427 infracţiuni de natură judiciară; 
�  5087  infracţiuni de altă natură. 
Au fost constatate 1581 infracţiuni incriminate în legi speciale şi exemplificăm în acest sens: 
� 531 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 241/2005 – privind evaziunea fiscală; 
� 208 infracţiuni prev. şi ped. de O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;  
� 214  infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 46/2008– Codul 1ilvic;     
� 31 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 8/1996 – privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe; 
� 34 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 59/1934 – Legea cecului. 
 Valoarea totală a prejudiciului cauzat (estimat) este de 191166 mii lei, din care s-a asigurat 

recuperarea a 1600 mii lei. 
 În această  perioadă, poliţiştii au cercetat 3615 persoane, din care: 
• 469 pentru infracţiuni economico-financiare;  
• 1991 pentru infracţiuni judiciare; 
• 1155 pentru infracţiuni de altă natură. 
Poliţiştii  au acţionat pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor de material lemnos, 

rezultatele concretizându-se în constatarea a 214 infracţiuni, prevăzute de Legea nr. 46/2008– Codul 
1ilvic.  

Pe linie de circulaţie rutieră, s-a acţionat pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei în trafic şi 
prevenirea evenimentelor rutiere, poliţiştii cu atribuţiuni în domeniu organizând 2400 acţiuni, la care 
au participat, pe lângă efectivele proprii, poliţişti de la alte formaţiuni şi reprezentanţi ai societăţii 
civile. Ca urmare a acestor activităţi: 

� au fost descoperite 974 infracţiuni, din care 527 la regimul circulaţiei rutiere şi 447 de 
altă natură; 
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� au fost aplicate 67050 contravenţii prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 şi regulamentul de 
aplicare al acesteia. Acestea au vizat, în special, nerespectarea regimului de viteză, nefolosirea centurii 
de siguranţă, nerespectarea regulilor de prioritate, conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor 
alcoolice, etc.; 

� au fost reţinute 2946 permise de conducere şi retrase 1039 certificate de înmatriculare, 
pentru defecţiuni tehnice sau alte nereguli. 

Pe drumurile din judeţ, s-au comis 161 accidente grave, soldate cu 30 morţi şi 170 răniţi grav şi 
309 accidente uşoare soldate cu 369 răniţi, restul fiind avarii uşoare.  

Printre cauzele generatoare de accidente, cele mai frecvente sunt: 
� nerespectarea regimului legal de viteză; 
� conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice; 
� nefolosirea centurii de siguranţă.  
Totodată, cadrele poliţiei rutiere au acţionat, permanent, pe întreg teritoriul judeţului, pentru a 

nu se crea blocaje, ca urmare a producerii unor evenimente rutiere, asigurându-se fluidizarea traficului 
rutier. 

Activitatea de prevenire a criminalităţii, în cursul  anului 2014, s-a concentrat pe derularea de 
activităţi specifice, pe întocmirea analizelor criminogene şi pe identificarea noilor activităţi în funcţie 
de situaţia operativă şi rezultatele obţinute în anul precedent. 

 Pentru eficientizarea activităţilor de prevenire, s-a pus accent pe identificarea unor parteneri 
viabili, pentru realizarea unor parteneriate active şi eficiente, încheindu-se sau reactualizându-se cu 
aceştia 40 protocoale de colaborare, prin care au fost stabilite scopurile, obiectivele şi activităţile care 
urmează a fi desfăşurate în acest sens. De asemenea, s-a continuat desfăşurarea activităţilor preventive 
împreună cu unităţile de învăţământ din judeţ, în baza protocoalelor de colaborare, aflate în derulare, 
iar mass mediei locale i-au fost furnizate 40 materiale de informare. 

Conform priorităţilor stabilite pentru anul 2014, activităţile de prevenire au constat în:  
Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului – prioritate naţională: 
� 56 întâlniri cu elevii, părinţii şi profesorii acestora în unităţile de învăţământ din judeţ; 
� 43 activităţi preventive la asociaţiile de proprietari din judeţ; 
� 43 acţiuni preventive la supermarket-uri, târguri săptămânale şi societăţi comerciale de 

pe raza judeţului; 
� 4 acţiuni de informare a populaţiei, prin implicarea voluntarilor  organizaţiei Cercetaşii 

României – Filiala Olt; 
� 39  materiale  pentru  articole de presă; 
� 5 acţiuni preventive în rândul pensionarilor din Municipiul 1latina; 
� au fost desfăşurate  3 acţiuni de informare a populaţiei privind  furturile de animale şi 

din locuinţe în comunele Văleni, Coteana şi Perieţi; 
Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor – prioritate 

naţională: 
� 103  întâlniri cu elevii, părinţii şi profesorii acestora în unităţile de învăţământ din judeţ; 
� 15 întâlniri cu reprezentanţii ONG- ului 1oroptimist  1latina; 
� 17  întâlniri cu reprezentanţii C.P.E.C.A. Olt, reprezentanţi ai A.N.I.T.P. Dolj şi ai I.J.J. 

Olt în unităţile de învăţământ din judeţ; 
�  2 concursuri cu elevi înscrişi la cercurile de Palatul Copiilor „Adrian Băran” 1latina – 

au fost împărţite 120 de diplome si 120 de pachete cu dulciuri; 
� un concurs cu voluntarii Organizaţiei Cercetaşii României – Filiala Olt – au fost 

împărţite 35 de diplome si 70 de cărţi pentru implicarea în acţiunile de prevenire ; 
� au fost realizate  36 articole de presă; 
� a fost organizată Ziua Porţilor Deschise -  cu ocazia Zilei Poliţiei Române , la care au 

participat 100 de elevi şi profesorii acestora, precum şi cu ocazia evenimentului naţional „1ăptămâna 
Prevenirii Criminalităţii; 
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� a fost organizat un spectacol la „Centrul Cultural Eugen Ionescu Slatina” cu sprijinul 
„Şcolii Populare de Arte şi Meserii”, în vederea promovării unor alternative de petrecere a timpului 
liber la comportamente victimale şi infracţionale în rândul tinerilor;  

� a fost  aplicat sondaj de opinie la ţcoala Gimnazială cu cls. I-VII „Constantin 
Brâncoveanu” Slatina,  în rândul a 17 elevi, 17părinţi şi 7 profesori privind efectele pe care le implică 
adoptarea unor comportamente antisociale la minorii sub 14 ani, precum şi cunoaşterea metodelor de 
prevenire a delincvenţei juvenile, în cadrul campaniei naţionale “Copilărie fără delincvenţă!”. 

� a fost realizat un Plan de Acţiune în colaborare cu C.E.P.E.C.A. Olt , pentru 
implementarea 1trategiei Judeţene Antidrog în perioada 2014-2016. 

� 40 articole de presă; 
� 3 materiale pentru Intrapol; 
� au fost desfăşurate activităţi în cadrul campaniei naţionale “Copilărie fără delincvenţă!”, 

implementată la nivelul Şcolii gimnaziale cu cls. I-VIII „C-tin. Brâncoveanu”; 
Programul de prevenire a infracţiunilor cu violenţă – prioritate naţională: 
� 89 de  întâlniri cu caracter informativ – preventiv în unităţile de învăţământ din judeţ, cu 

elevii, părinţii şi profesorii acestora; 
� 18 întâlniri  cu caracter  informativ – preventiv în cadrul societăţilor comerciale; 
� 15 activităţi informativ-preventive în colaborare cu reprezentanţii O.N.G. – ului 

1oroptimist 1latina;  
� 15 acţiuni de informare, prevenire şi asistenţă victimală, în colaborare cu  I.J.J. Olt, 

D.G.A.1.P.C. Olt; 
� participarea  săptămânală a ofiţerului de prevenire, la şedinţele Comisiei pentru 

Protecţia Copilului, din cadrul D.G.A.1.P.C. Olt; 
� 4 acţiuni de informare a populaţiei, prin implicarea voluntarilor Organizaţiei Cercetaşii 

României – Filiala Olt, privind măsurile preventive ce trebuie adoptate pentru prevenirea acestui gen 
de infracţiuni; 

� a fost desfăşurată o acţiune de informare a persoanelor vârstnice din cadrul Complexului 
1ervicii Persoane Adulte 1latina, ocazie cu care le-au fost împărţite 105 pachete cu dulciuri, oferite de 
1.C. Kaufland România 1.C.1., pentru a marca totodată Ziua Femeii; 

� au fost desfăşurate acţiuni de informare a participantelor la traficul rutier, cu ocazia 
zilelor de 1 şi 8 Martie, fiindu-le împărţite pe lângă tradiţionalul mărţişor, pliante cu sfaturi preventive. 

  
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt 
Anul 2014 a reprezentat o perioadă de adaptare acţional – instituţională determinată de o 

dinamică accentuată a fenomenelor social – politice, concomitent cu eficientizarea activităţilor şi 
misiunilor destinate creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor. 

În acest context, întreaga activitate desfăşurată de  inspectorat a avut la bază obiectivele 
fundamentale şi direcţiile stabilite prin Programul de guvernare  2013-2016, Planul Strategic 
Instituţional  al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016, şi  Planul de acţiuni al 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt pentru anul 2014.  
 Pentru adaptarea cadrului normativ  la cerinţele de evoluţie organizaţională a Jandarmeriei 
Române, inspectoratul a înaintat propuneri pentru modificarea unei legi, 12 ordine şi dispoziţii ale 
ministrului Afacerilor şi Internelor şi Inspectorului General al Jandarmeriei Române. 

AAnnaalliizzaa  eeffiicciieennţţeeii  îînnddeepplliinniirriiii  mmiissiiuunniilloorr  şşii  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ooppeerraattiivvee  
OOOrrrdddiiinnneee   şşşiii   sssiiiggguuurrraaannnţţţăăă   pppuuubbbllliiicccăăă    
Activităţile desfăşurate şi măsurile întreprinse la nivelul inspectoratului au urmărit cu precădere 

îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru executarea cu responsabilitate şi profesionalism a misiunilor şi 
atribuţiilor specifice, creşterea gradului de încredere a cetăţenilor în instituţie şi în capacitatea sa de 
răspuns la solicitările acestora. 

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice 
În anul 2014, au fost executate următoarele misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice: 
a) misiuni de asigurare a ordinii publice: 
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� la manifestări de protest (marşuri, mitinguri) – 8 misiuni; 
� la manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale, comemorative – 192 misiuni; 
� la manifestări sportive – 41 misiuni; 
� limitarea/înlăturarea situaţiilor de urgenţă (inundaţii, calamităţi) – 18 misiuni; 
� pe timpul campaniei electorale – 13 misiuni; 
� desfăşurării alegerilor – 429 misiuni; 
� pe timpul vizitelor oficiale – 1 misiune; 
b) acţiuni de intervenţie: 
� aplanarea unor conflicte – în anul 2014, au fost executate 20 misiuni; 
� intervenţie la salvare evacuare – 10 misiuni; 
� intervenţie la alte solicitări telefonice – 1940 misiuni; 
 
c) misiuni de restabilire a ordinii publice: 
– atât în anul 2014 nu au fost evenimente care să tulbure grav ordinea şi liniştea publică şi să 

impună intervenţia pentru restabilirea acesteia. 

Participarea la menţinerea ordinii publice 
În conformitate cu prevederile Dispoziţiei adjunctului Şefului Departamentului Ordine şi 

1iguranţă Publică nr. I/1226 din 06.05.2010 pentru aprobarea Metodologiei de punere în aplicare a 
Ordinului MAI nr. 60 din 02.03.2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a 
ordinii şi siguranţei publice, în anul 2014, efectivele IJJ Olt au participat la executarea misiunilor de 
menţinere a ordinii şi siguranţei publice, în sistem integrat, pentru prevenirea, combaterea şi 
descurajarea faptelor antisociale, creşterea încrederii cetăţenilor în instituţia Jandarmeriei, prezervarea 
unui climat optim de ordine şi siguranţă publică atât în mediul rural cât şi urban. 

În baza planului  Planului Uniic de Ordine şi 1iguranţă al Judeţului Olt şi Planului de măsuri 
pwntru creşterea gradului de siguranţă a elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar la nivelul 
judeţului Olt, încheiat între I.P.J. Olt, IJJ Olt şi I1J Olt, în baza Ordinului Prefectului Judeţul Olt, IJJ 
Olt a participat, în sistem integrat, la menţinerea ordinii şi siguranţei publice în zona instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar, atât pe timpul anului de învăţământ cît şi pe timpul examenelor de 
Bacalaureat, Capacitate, a consursului de ocipare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 
învăţământul preuniversitar. 

La solicitarea IPJ Olt, efective din cadrul IJJ Olt au participat în zona pieţelor, târgurilor, 
localurilor de alimentaţie publică precum şi în zone cu risc criminogen ridicat la misiuni de menţinere a 
ordinii şi liniştii publice în mediul urban şi rural, executând misiuni în sistem integrat, atât în prin 
sistemul patrulelor de jandarmi cât şi prin patrule mixte poliţie-jandarmi: 

� patrule mixte în mediul urban – au fost constituite un număr de 12627 patrule; 
� patrule mixte în mediul rural – au fost constituite un număr de 2511 patrule; 
� patrule de jandarmi în mediul urban – au fost constituite un număr de 3258 patrule; 
� patrule de jandarmi în mediul rural – au fost constituite un număr de 519 patrule; 
� acţiuni punctuale în pieţe agroalimentare, centre comerciale, târguri şi oboare – 4 misiuni; 
� acţiuni punctuale în zone de interes operativ – 59 misiuni; 
� acţiuni în zona instituţiilor de învăţământ – 98 misiuni. 
Un aport deosebit în îndeplinirea cu succes a misiunilor de asigurare şi menţinere a ordinii şi 

siguranţei publice au avut şi cei 6 câini serviciu din dotare (2 pentru intervenţie şi aplanare stări 
conflictuale, 1 de detectare explozivi şi 3 căţei în predresaj), aceştia fiind folosiţi la misiuni de 
asigurare a ordinii publice la meciurile de fotbal, misiuni de menţinere a ordinii publice prin patrule 
mixte/patrule de jandarmi în mediul urban din judeţul Olt, în locuri şi medii cu potenţial criminogen 
ridicat. 
 Protecţia instituţională, supravegherea şi ordinea publică în zona obiectivelor din 
competenţă 

Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării 
siguranţei obiectivelor, bunurilor, valorilor, transporturilor speciale şi protecţiei persoanelor, împotriva 
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oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială şi integritatea fizică a 
acestora. 

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt  asigură paza şi protecţia unui număr de 15 obiective, 
cu exceptare de la plată, astfel: 10 obiective aparţinând Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, 1 
obiectiv aparţinând Ministerului Finanţelor Publice, 1 obiectiv aparţinând Curţii de Conturi a 
României, 2 obiective aparţinând Ministerului Afacerilor Interne şi 1 obiectiv aparţinând Jandarmeriei 
Române. 

Concomitent cu executarea acestor misiuni, este asigurată menţinerea ordinii interioare 
necesare desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor la instanţele judecătoreşti în 11 săli de 
judecată, dispuse în 4 localităţi, respectiv 7 săli aparţinând Judecătoriilor din localităţile 1latina, Balş, 
Caracal şi Corabia şi 4 săli la Tribunalul Olt, aplicându-se pentru toate obiectivele din competenţă şi 
concepţia privind extinderea dispozitivului de pază şi protecţie pe perimetrul exterior, unde subofiţerii 
menţin şi asigură un climat de ordine şi siguranţă şi pot constata fapte antisociale în conformitate cu 
prevederile legale. 

Pe linia misiunii de pază, protecţie, supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale de 
transport produse petroliere, au fost descoperite 2 instalaţii artizanale, s-au înregistrat 4 avarii 
tehnologice şi o avarie provocată. Totodată au fost semnalate un număr de 12 scăderi de presiune. 

Pentru protecţia transporturilor de valori şi cu caracter social au fost folosite efective din cadrul 
Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil, executându-se un număr de 34 transporturi cu caracter special şi 
870 transporturi de valori, din care 849 judeţene şi 21 interjudeţene. 

1-au organizat 24 acţiuni de testare a vigilenţei personalului care execută misiuni de pază şi 
protecţie instituţională la obiectivele din competenţa inspectoratului, toate fiind nereuşite. 

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale 
În perioada analizată la nivelul inspectoratului, au fost constatate 667 fapte de natură penală, 

din care 256 constatate de jandarmi  şi 411 în comun cu poliţia, fiind identificaţi 681 autori. Din cele 
256 infracţiuni constatate de jandarmi, 78 au fost prevăzute în codul penal (76 infracţiuni contra 
patrimoniului şi 2 alte infracţiuni), iar 178 infracţiuni au fost prevăzute în legi speciale. Din cele 
constatate în comun cu poliţia, 366 au fost prevăzute în codul penal (93 infracţiuni contra persoanei, 
178 infracţiuni contra patrimoniului şi 95 alte infracţiuni), iar 45 infracţiuni au fost prevăzute în legi 
speciale. În ceea ce priveşte infracţionalitatea stradală sesizată la nivelul judeţului Olt, în primele 10 
luni ale anului 2014, aceasta a înregistrat o scădere cu 79 fapte penale. 

Activităţile specifice desfăşurate pentru combaterea faptelor de natură contravenţională, s-au 
concretizat în aplicarea unui număr de 2.321 sancţiuni în valoare de 626.350 lei din care 1866 sunt 
pentru încălcări ale Legii nr. 61/1991 modificată- pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Celelalte acte normative la care au fost 
constatate contravenţii sunt din diferite domenii: la regimul piscicol – 351, hotărâri ale consiliilor 
locale - 37, la regimul silvic – 45, protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite - 17, 
cu ocazia desfăşurării adunărilor publice – 1, competiţii şi jocuri sportive – 4. 

Pe linie de criminalistică, subofiţerul criminalist a participat la toate activităţile la care a fost 
necesară prezenţa sa, întocmind astfel un număr de 97 planşe fotografice şi realizând un număr de 40 
înregistrări video, activităţi care au contribuit în numeroase situaţii, la probatoriul faptelor constatate de 
personalul unităţii. 

În perioada analizată, I.J.J. Olt a primit spre executare un număr de 294 mandate de aducere din 
care un număr de 145 au fost executate prin prezentarea persoanelor, iar 149 au fost executate prin 
neprezentarea persoanei, fiind folosit un efectiv de 352 jandarmi. În această perioadă, inspectoratul nu 
a primit nici o sancţiune judiciară de la instanţele judecătoreşti sau unităţile de parchet, fiind 
executate toate mandatele de aducere în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.  
 Cooperarea interinstituţională 

Pentru realizarea unei colaborări şi cooperări eficiente cu alte structuri, au fost 
elaborate/actualizate un număr de 40 planuri de cooperare, colaborare şi o serie de planuri comune de 
acţiune şi măsuri, dintre care amintim pe cele mai importante: 

Acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii: 
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� acţiuni executate în cooperare cu poliţia, prin executarea de acţiuni (razii, filtre, controale, 
descinderi) în zone şi locuri cu potenţial criminogen ridicat – 124 misiuni; 

� acţiuni executate în cooperare cu DIICOT – 1 misiune; 
� acţiuni în cooperare cu Parchetul – 1 misiune; 
� acţiuni executate în cooperare cu DNA – 2 misiuni; 
� acţiuni executate în cooperare cu BCCO – 2 misiuni; 
� acţiuni în cooperare cu executorii judecătoreşti – 29 acţiuni; 
� acţiuni executate în cooperare cu organele silvice  - 348 acţiuni; 
� acţiuni de căutare-salvare în cooperare cu I1U Olt-5 acţiuni; 
� acţiuni executate în cooperare cu organele piscicole – 2 acţiuni; 
� acţiuni executate în cooperare cu 1TPF Olt – 87 acţiuni; 
� acţiuni executate în cooperare cu Biroul pentru Imigrări al Judeţului Olt –7 acţiuni; 
În baza prevederilor Planului de intervenţie şi cooperare la obiectivele din competenţa 

inspectoratului,  în anul 2014 au fost organizate şi desfăşurate un număr de 19 exerciţii tactice în 
comun cu instituţiile semnatare, de remarcat fiind cooperarea cu personalul structurii antiteroriste din 
cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova, care a participat la şase exerciţii alături de efectivele Dt.1 
J. Mb. / Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt la executarea acestor activităţi, precum şi efective din 
cadrul I.1.U. Olt,  1.I.P.I. Olt, I.P.J. Olt., 1.T.P.F. Olt, D.J.I. Olt la care au participat 199 jandarmi. Cu 
această ocazie s-au executat şi recunoaşteri la obiectivele din competenţă. 

În baza Planului de colaborare încheiat între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi 1.C. 
1ecuritas 1ervices 1.R.L. – punct de lucru Argeş, în anul 2014 s-au desfăşurat un număr de 19 acţiuni, 
în baza solicitărilor primite, cu 38 de efective, având ca scop prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, 
localizarea şi identificarea grupărilor infracţionale precum şi a asigurării intervenţiei specializate în 
zonele petroliere din judeţul Olt, aflate în responsabilitatea societăţii. 

În baza Planului de colaborare între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, Gruparea de 
Jandarmi Mobilă Craiova şi 1.C. Civitas P.1.G. 1.R.L. în anul 2014 s-au desfăşurat un număr de 9 
acţiuni, în baza solicitărilor primite, cu 18 de efective, pentru prevenirea şi combaterea 
infracţionalităţii, localizarea şi identificarea grupărilor infracţionale precum şi a asigurării intervenţiei 
specializate. 

În baza Planului de colaborare dintre Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi Inspectoratul de 
1tat pentru Controlul in Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 6 Oltenia, în anul 2014 s-au 
desfăşurat un număr de 4 acţiuni pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a transporturilor rutiere 
de produse cu caracter special, cu 14 efective. 

La solicitarea Inspectoratului pentru 1ituaţii de Urgenţă al judeţului Olt, în baza planurilor de 
cooperare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a participat  la 11 aplicaţii tactice de protecţie civilă 
cu 45 efective în localităţile: 1latina (6 exerciţii), Caracal (1 exerciţiu) Balş (1 exerciţiu), 1corniceşti (1 
exerciţiu), Drăgăneşti Olt (1 exerciţiu), Piatra Olt (1 exerciţiu), precum şi cu Direcţia Judeţeană de 
Informaţii Olt la 1 aplicaţie tactică cu 6 efective, (1 ofiţer, 5 subofiţeri) în localitatea Caracal activitatea 
desfăşurată de efectivele de jandarmi a fost apreciată de factorii de conducere din cadrul instituţiilor 
participante, anexa 1.                                                                                                                                                  

Pe parcursul anului 2014 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean  Olt, la solicitarea Inspectoratului 
pentru 1ituaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului Olt şi prefectului judeţului Olt a participat la 
limitarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor după cum urmează: 

� în perioada  19 – 21. 04. 2014 în localităţile Icoana, Movileni şi Şerbăneşti  cu 14 ofiţeri 
şi 55 subofiţeri. Efectivele de jandarmi au participat în localitatea Şerbăneşti, la construirea unui dig de 
aproximativ 250 m, din 600 saci de nisip în localitatea Şerbăneşti  dea lungul căii de comunicaţie 
Şerbăneşti – Crâmpoia, şi în localitatea Movileni  au participat la consolidarea unui dig cu aproximativ 
50 de saci cu nisip pentru protejarea mai multor gospodării afectate de inundaţii şi au patrulat în zona 
gospodăriilor inundate; 

� în data de 24.04.2014, s-au desfăşurat activităţi de monitorizare a situaţiei hidrologice a 
râurilor, în localităţile Icoana, Şerbăneşti, Iancu Jianu, Oboga, Morunglav, Potcoava, Perieţi şi 1chitu  
cu 7 ofiţeri; 
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� în ziua de 15.05.2014 în localităţile Teslui, Icoana şi Ursoaia cu 6 ofiţeri şi 43 subofiţeri; 
� în perioada 27 - 29.07.2014 au fost constituite grupe mixte din structurile M.A.I pentru 

monitorizarea râului Vedea pe raza localităţi Icoana şi a   râului Olteţ pe raza localităţii Morunglav cu 
12 ofiţeri din cadrul inspectoratului; 

� în ziua de 30.07.2014, în localitatea  Icoana cu 1 ofiţer şi 9 subofiţeri; 
� în perioada 30.07.2014 – 31.07.2014 au fost constituite grupe mixte din structurile M.A.I.  

monitorizarea râului Vedea pe raza localităţilor  Icoana - Corbu şi a   râului Olteţ pe raza localităţii 
Morunglav cu 9 ofiţeri din cadrul inspectoratului; 

� în ziua de 01.08.2014, 20 de efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, (1 
ofiţer şi 19 subofiţeri), s-au deplasat în localitatea Coloneşti, jud. Olt, pentru a participa la ajutorarea 
persoanelor afectate de inundaţii şi distribuirea de alimente şi apă minerală; 

� în ziua de 05.09.2014,în localitatea  Caracal cu 2 ofiţeri şi 9 subofiţeri la construirea 
unui dig de aproximativ 40 m, din 400 saci de nisip pe strada Decebal pentru protejarea mai multor 
gospodării. 

 

Din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt pe parcursul anului 2014, au participat în 
cadrul Grupei Operative constituite la nivelul I.1.U.J. Olt un număr de 62 de cadre.  

În baza Planului comun de acţiune pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu 
obiecte pirotehnice la nivelul judeţului Olt şi a Planului comun de acţiune pentru prevenirea şi 
combaterea faptelor ilegale asociate din tăierea, transportul şi comercializarea materialelor lemnoase şi 
în special a "POMILOR DE CRĂCIUN"  în perioada următoare, structurile inspectoratului vor 
participa la executarea de acţiuni punctuale şi acţiuni comune cu Biroul Armament Explozivi 1ubstanţe 
Periculoase, 1erviciul Poliţiei Rutiere Olt, 1erviciul Investigaţii Fraude Olt /I.P.J. Olt şi Direcţia 1ilvică 
Olt. 
 Capacitatea de realizare a suportului activităţilor operative: 

În perioada analizată s-au verificat  în bazele de date operative, 2804 persoane la solicitarea 
elementelor de dispozitiv, în vederea stabilirii identităţii şi a stării de legalitate, au fost monitorizate 
transporturile cu caracter special, de bunuri şi valori importante, executate cu efectivele unităţii 
(precum şi cele executate de alte unităţi, în zona de responsabilitate). 

În conformitate cu prevederile Planului unic de exerciţii pentru verificarea capacităţii 
operaţionale a structurilor din subordine, precum şi a documentelor de planificare a  principalelor 
activităţi ale inspectoratului, concomitent cu desfăşurarea misiunilor specifice, în perioada analizată au 
fost planificate şi executate 2 exerciţii de alertare cu întregul personal al inspectoratului, 13 exerciţii de 
alertare cu detaşamentele/secţiile,  2 exerciţii de antrenament cu grupa de recunoaştere şi 2 exerciţii de 
antrenament cu structurile de comandament pentru pregătirea personalului statului major şi grupei 
operative, având ca scop verificarea stării de operativitate a inspectoratului /subunităţilor, antrenarea 
personalului în conducerea activităţilor pe timpul alertării. 

De asemenea, s-au mai executat 9 exerciţii de protecţie civilă cu subunităţile stabilite pentru 
intervenţie în situaţii de urgenţă civilă în sprijinul populaţiei. La planificarea exerciţiilor de alertare cu 
subunităţile s-a avut în vedere corelarea acestora cu alte activităţi practice (exerciţii şi aplicaţii tactice), 
pentru a crea situaţii cât mai apropiate de realitate şi a imprima o succesiune logică activităţilor 
desfăşurate. De asemenea, orele la care au fost alertate subunităţile au fost mereu diferite pentru a putea 
verifica reacţia subunităţilor luptătoare şi a cadrelor din comandament atât în timpul programului, cât şi 
în afara acestuia. 

Implementarea unei politici şi strategii realiste de recrutare a candidaţilor, atât cantitativ, cât 
mai ales calitativ, s-a concretizat prin: 

� recrutarea a 21 candidaţi pentru Academia de Poliţie „A. I. Cuza”, din cei recrutaţi fiind 
declaraţi admis 2 candidaţi; 

� recrutarea a  unui candidat pentru Academia Tehnică Militară Bucureşti, fiind declarat 
admis; 

� recrutarea a 124 de candidaţi  pentru Şcoala Militară de 1ubofiţeri Jandarmi „Grigore 
Alexandru Ghica” Drăgăşani, fiind declaraţi admis 23; 
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� recrutarea a unui candidat  pentru Şcoala Militară de 1ubofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” 
Fălticeni, fiind declarat admis. 

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă ale personalului, asigurării de echipamente 
specifice, în special tehnică de mobilitate terestră, echipamente de supraveghere şi control a depozitelor 
de armament şi muniţie, echipamente de protecţie, la nivelul inspectoratului  au fost derulate programe 
de investiţii, finanţate prin credite bugetare, au fost întocmite de către fiecare compartiment  programe 
tehnico-materiale şi financiare conform indicatorilor inspectoratului. Pentru creşterea performanţei 
capacităţilor de suport, anual compartimentele logistice au  întocmit programe tehnico-materiale 
conform indicatorilor inspectoratului, programe care au fost centralizate pe articole bugetare rezultând 
Programul anual de achiziţii având drept obiectiv asigurarea funcţionării optime din punct de vedere 
financiar, logistic, material şi tehnic a tuturor structurilor inspectoratului .  
            În perioada analizată, au fost efectuate achiziţii în limita fondurilor băneşti alocate de la buget, 
fiind iniţiate şi finalizate un număr de 456 proceduri de „cumpărare directă” în valoare totală de 
391.037 lei, din care 29  proceduri în valoare de 250.554 lei prin 1.E.A.P. 

În cursul anului inspectoratul a beneficiat de sponsorizări de bunuri materiale : 
� 15 căşti protecţie în valoare totală de 2175 lei; 
� 3 uşi metalice în valoare totală de 1050 lei. 
În perioada analizată, activitatea pe linie de comunicaţii şi tehnologia informaţiei a vizat 

asigurarea infrastructurii necesare îndeplinirii actului de comandă, control şi comunicare prin 
organizarea şi realizarea în timp util a sistemului de comunicaţii, precum şi pentru menţinerea 
continuităţii legăturilor la nivelul inspectoratului. 

La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt s-a realizat un sistem informatic integrat 
care asigură elementele de compatibilitate cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniul ordinii publice, 
prin dezvoltarea capacităţilor informatice specifice pe anumite segmente, precum şi asigurarea 
accesului la bazele de date în timp real. 

Unul dintre cele mai importante proiecte desfăşurate de 1erviciul Comunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei a fost implementarea 1istemului Unic de Raportare a Evenimentelor la nivelul 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt şi a subunităţilor dislocate, iar 1erviciul Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei s-a implicat concret în optimizarea întregii infrastructuri de transmitere şi 
recepţionare a informaţiilor, astfel încât factorul uman şi echipamentele de calcul să facă faţă cerinţelor 
folosirii cu succes a aplicaţiei. 

Tot în anul 2014 s-a realizat legătura prin fibră optică a echipamentelor destinate, APELULUI 
UNIC DE URGENŢĂ 112, fapt ce a dus la micşorarea timpului de transmitere şi recepţionare a 
apelurilor respective.  

Imaginea publică 
Activităţile de relaţii publice au urmărit îmbunătăţirea imaginii instituţiei în spaţiul public prin 

reflectarea obiectivă şi imparţială a rezultatelor obţinute în misiunile cotidiene, în vederea întăririi 
încrederii cetăţenilor în instituţie, în capacitatea sa de răspuns la solicitările comunităţii , de a satisface 
nevoia de ordine şi siguranţă civică., 

Campania de informare, prevenire şi dialog social „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”, 
desfăşurată pe parcursul unui an calendaristic, a constituit un demers comunicaţional complex prin care 
au fost abordate trei componente importante ale relaţiilor publice, într-un mod intensiv, cu scopul de a 
consolida şi a oferi legitimitatea mesajelor instituţionale transmise.  

Desfăşurarea unor activităţi de relaţii publice precum Ziua Porţilor Deschise, Cupa Presei la 
Tir, Jandarm pentru o zi, Ziua Porţilor Deschise pentru Copii dar şi participarea voluntară a 
jandarmilor la acţiuni şi proiecte de implicare socială, precum „Let's Do It, Danube!”, „Ora 
Pământului”, întrajutorarea familiilor nevoiaşe, afectate de calamităţi naturale, a copiilor 
instituţionalizaţi, au avut un impact pozitiv în rândul comunităţii, contribuind la promovarea şi 
îmbunătăţirea imaginii instituţiei.  

Permanent au avut loc întâlniri cu ziariştii acreditaţi, atât la sediul inspectoratului cât şi la 
sediile redacţiilor, pentru asigurarea unei documentări şi informări corecte, obiective şi echidistante a 
mass-media cu privire la activităţile desfăşurare, crearea condiţiilor necesare perceperii în cele mai 
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bune condiţii a obiectivelor inspectoratului , precum şi a activităţii personalului instituţiei. În acest 
sens, au fost acordate 118 interviuri, prin compartimentul de specialitate fiind transmise către mass-
media 107 buletine informative, comunicate de presă, precizări.  

Ca urmare a monitorizării presei, au fost înregistrate 2.033 prezenţe mediatice: 1.411 articole 
publicate în presa scrisă/on-line, 360 apariţii TV şi 262 prezenţe la radio. 
 

Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Olt 
În anul 2014 structurile Poliţiei de Frontieră de la nivelul judeţului Olt şi-au desfăşurat 

activitatea în condiţiile legii, în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, cu 
privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei 
ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea 
regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor şi respectarea ordinii şi liniştii publice 
în zona de competenţă. 

În perioada de referinţă au fost constatate 148 de infracţiuni astfel : 

 
şi au fost aplicate 430 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 66350 lei, defalcate după cum 

urmează :  

 
1tructurile P.F.R. din judeţul Olt s-au implicat activ pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 2013-2016 prin următoarele direcţii de acţiune, acţionând după cum urmează :  
Creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, precum şi 
prin creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar. 

� Au fost executate 293 misiuni  şi acţiuni în sistem integrat în baza Ordinului M.A.I. 
nr. 60 din 2 martie 2010, defalcate astfel : 60 acţiuni cu Poliţia Corabia, 207  cu 1ecţia 
3 Poliţie Rurală Corabia, 7 cu Poliţia Izbiceni, 1 cu Poliţia Brastavăţu, 2 cu Poliţia 
Vişina, 12 cu I.J.J. Olt, 1 cu Ocolul 1ivic Corabia, 3 cu ANPA Olt. 

La nivelul structurilor PFR de pe raza judeţului Olt au fost înregistrate 5 lucrări penale privind 
dreptul de proprietate intelectuală şi aplicate 2 amenzi contravenţionale în valoare de 600 lei la Legea 

Domeniul Dosare penale Infracţiuni Persoane implicate 
Trecere / tentativă intrare/ieşire ilegală în/din ţară 1 2 4 
Contrabanda 1 2 1 
TIAF 62 93 62 
Trafic persoane 1 1 1 
Mărci şi indicaţii geografice 11 17 11 
Braconaj piscicol 20 31 25 
Braconaj cinegetic 2 2 5 

TOTAL 98 148 109 

Domeniul Contravenţii aplicate Valoare 

OUG 105/2001 privind frontiera de stat a României 125 11395 lei 

OUG 23/08 privind pescuitul şi acvacultura 280 37620 lei 

Legea 12/1990 privind acte şi fapte de comerţ 9 2335 lei 
Legea nr. 171/2010 privind regimul silvic 8 14000 lei 

HG 36/1996  privind acte şi fapte de comerţ 6 280 lei 

Legea 61/1991 privind ordinea publică 1 Avertisment 

H.G.984/2005 norme sanitar-veterinare 1 720 lei 

TOTAL 430 66350 lei 
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12 privind actele de comerţ şi 2 amenzi contravenţionale în valoare de 2500 lei la Legea 171 privind 
regimul silvic, celelalte rezultate obţinute fiind înregistrate la nivelul structurilor de poliţie şi jandarmi. 

� Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, a crimei organizate, a traficului illicit de droguri 
şi a celorlalte substanţe interzise. 

� Au fost executate 40 acţiuni astfel : 2 întâlniri de lucru cu DIICOT Olt, 6 acţiuni 
specifice cu ORI, 32 acţiuni specifice cu autorităţile bulgare; 
� Au fost primite :19 informări privind persoane -  cetăţeni români -  urmărite pt. 

infracţiuni în alte state, 21 informări privind persoane -  cetăţeni străini -  urmărite 
pt. infracţiuni în România 

Situaţia traficului prin Punctul Poliţiei de Frontieră Corabia 
P.P.F. Corabia, este deschis ca punct internaţional de trecere a frontierei cu specific portuar,  

pentru marfă şi pasageri, având program de lucru permanent. Prin P.P.F. Corabia, este monitorizat şi 
supravegheat traficul naval pe fluviul Dunărea, activităţile navelor de transport  mărfuri şi agrement, 
precum şi activităţile  ambarcaţiunilor de pescuit , fiind efectuat controlul pentru intrarea/ieşirea în/din 
ţară a 56 mijloace de  transport naval şi 146 persoane. 

În cursul anului 2014, au fost transmise către media locală un număr de 21 comunicate, ştiri şi 
buletine informative, cu privire la activitatea instituţiei noastre si  diverse informări adresate publicului, 
toate fiind publicate în media locală. 

Totodată, au fost furnizate 3 informaţii de interes public ca urmare a solicitărilor adresate prin 
intermediul telefonului 0959.  

În anul 2014 s-au eliberat 1554 avize pentru diverse activităţi, reprezentând în principal avize 
pentru pescuit, dar şi alte avize din competenţa Poliţiei de Frontieră. 

Cu toate că misiunea principală a P.F.R. este aceea de supraveghere şi controlul trecerii 
frontierei de stat, totuşi putem afirma că în cursul anului 2014, structurile P.F.R. de la nivelul judeţului 
Olt au fost angrenate şi s-au implicat activ, la nivel local, şi în alte activităţi. Astfel, pe linie de ordine 
publică  poliţiştii de frontieră  au acţionat în scopul asigurării cadrului optim de organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru Preşedintele României astfel că nu au 
fost constatate incidente sau evenimente negative în zonele asigurate. De asemenea, structurile P.F.R. 
de la nivelul judeţului Olt au fost angrenate şi în activităţile organizate la nivelul judeţului de Comitetul 
Judeţean pentru 1ituaţii de Urgenţă în sprijinul populaţiei pentru situaţii generate de fenomene meteo 
periculoase, acţionând pentru adăpostirea unor persoane surprinse de aceste fenomene. 

 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Matei Basarab” al judeţului Olt 
Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei în  anul 2014, care a 

capacitat resursele umane, materiale şi financiare avute la dispoziţie, a fost îmbunătăţirea calităţii 
acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul 
alinierii la standardele impuse de statutul de ţară membră a Uniunii Europene. 

În vederea atingerii parametrilor obiectivului fundamental, eforturile au fost îndreptate către 
materializarea următoarelor obiective generale:  

a. perfecţionarea continuă a activităţii de organizare, pregătire şi desfăşurare a intervenţiilor pe 
tipuri de riscuri, în condiţii de eficienţă şi securitate, cu forţele şi mijloacele avute la dispoziţie; 

b. gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a potenţialului logistic şi resurselor 
financiare alocate, în stare de normalitate şi pe durata  situaţiilor de urgenţă; 

c. participarea la elaborarea proiectelor şi implementarea unor programe de dezvoltare 
instituţională, cu finanţare externă sau din bugetele administraţiei publice locale; 

d. asumarea şi consolidarea statutului de factor integrator al activităţii Comitetului Judeţean 
pentru 1ituaţii de Urgenţă; 

e. acordarea asistenţei tehnice de specialitate tuturor comunităţilor locale pentru organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor specifice în vederea prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă. 

I. CENTRUL OPERAŢIONAL JUDEŢEAN 
La baza activităţii desfăşurate de Centrul Operaţional al I.1.U. Olt, a stat implementarea 

legislaţiei privind managementul situaţiilor de urgenţă, armonizarea şi aplicarea în practică a acesteia, 
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precum şi perfecţionarea continuă a activităţii de organizare, pregătire şi desfăşurare a intervenţiilor pe 
tipuri de riscuri, în condiţii de eficienţă şi securitate, cu forţele şi mijloacele avute la dispoziţie. 

În acest scop au fost executate 200 recunoaşteri în teren, au fost întocmite 99 fişe operative ale 
localităţilor din judeţ, 10 planuri operative de intervenţie şi au fost executate 40 exerciţii,  în scopul 
verificării capacităţii organizatorice şi de comandă, menţinerii cooperării cu celelalte forţe participante 
la intervenţie şi antrenării efectivelor proprii în condiţiile specifice obiectivelor din zona de 
competenţă. 

In baza planului general de măsuri al MAI privind menţinerea si asigurarea ordinii si siguranţei 
publice, pe timpul alegerilor pentru  Parlamentul European, precum şi pentru alegerea preşedintelui 
României, I.1.U. Olt a asigurat protecţia unui număr de 59 secţii de votare, pe timpul desfăşurării 
misiunilor, neînregistrându-se evenimente.  

În contextul amplificării fenomenelor meteorologice periculoase determinate de evoluţiile 
climatice deosebite, precum şi a altor tipuri de riscuri, în anul  2014  I1U Olt a fost solicitat să intervină 
la un număr de 5566 intervenţii,  faţă de 4628 intervenţii în anul  2013, creşterea procentuală fiind de  
20,26 %. 

Pe tipuri de riscuri situaţia se prezintă astfel : 
�  Incendii = 326 intervenţii  ( 5,85 %)  
� Asistare persoane = 79 intervenţii (1,41%) 
� Inundaţii = 202 intervenţii (3,62%) 
� Fenomene meteo periculoase = 6 (0,1%) 
� Asanare muniţie neexplodată = 8 intervenţii (0,14%) 
� Distrugere muniţie = 1 intervenţie (0,01%) 
� Protecţia mediului = 9 intervenţii (0,16%) 
� 1alvări animale = 56 intervenţii (1%) 
� Asigurare măsuri evenimente publice = 36 intervenţii (0,64%) 
� 1upraveghere zonă de producere a  situaţiilor de urgenţă = 17 intervenţii (0,3%) 
� Alte intervenţii în situaţii de urgenţă = 108 intervenţii (1,94%) 
� Intervenţii ale echipajelor 1MURD = 4718(84,76%)  
1erviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat la 97 intervenţii, dintre 

care singure la 29  intervenţii, iar în cooperare cu serviciile profesioniste la 68 intervenţii.  
Din totalul celor 326 incendii, 212 (65,03%) s-au produs la gospodării cetăţeneşti, anexe şi 

bunuri ale populaţiei, 14 (4,29%) la domeniul public şi privat al statului, 26 (7,97%) la domeniul 
privat,  iar 74 (22,70 %) la vegetaţie uscată. 

Pagubele materiale se ridică la cca 2,037 mil.lei, iar valoarea bunurilor salvate se ridică la 
aproximativ 19,936 mil. lei. 

În ceea ce priveşte situaţia victimelor, s-au înregistrat un nr de 38 victime din care : 6 răniţi şi 3 
decedaţi din incendii, 4 răniţi şi 25 decedaţi din alte situaţii de urgenţă. 

Pe timpul acţiunilor de intervenţie au fost salvate un număr de 254 persoane ( 217 adulţi şi 37 
copii), precum şi 507 animale şi 339 păsări. 

În  anul 2014, I1U Olt prin dispeceratul integrat, a asigurat gestionarea a 15214 apeluri de 
urgenţă specifice direcţionate de 1.N.U.A.U. 112, şi monitorizarea a 511 transporturi de substanţe 
periculoase. 

De asemenea fluxul informaţional decizional a fost realizat la nivel optim atât prin coordonarea 
oportună şi eficientă a forţelor şi mijloacelor angrenate în executarea celor 5566 intervenţii,  cât şi prin 
gestionarea a   8868 documente cu caracter operativ tranzitate prin sistemele existente în dispecerat 
precum şi transmiterea a 40606 1M1-uri. 

Ca intervenţii deosebite pe parcursul anului 2014, amintim intervenţiile pentru limitarea şi 
înlăturarea urmărilor căderilor abundente de zăpadă în luna ianuarie şi a inundaţiilor produse  în lunile 
martie, aprilie, mai, iulie, septembrie şi decembrie pe teritoriul jud. Olt, în care au fost afectate peste 50 
localităţi.  Au fost evacuate din calea apelor peste 120 persoane, mai multe animale şi bunuri materiale 
în localităţile Făgeţelu, Bărăşti, Coloneşti, Optaşi-Măgura, 1ârbi-Măgura, Potcoava, Icoana şi Corbu, 
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iar efective şi tehnică din cadrul inspectoratului au participat în sprijinul colegilor de la I1U Teleorman 
pentru înlăturarea urmărilor inundaţiilor din acest judeţ.  

La toate aceste intervenţii, I1U Olt s-a bucurat de un real sprijin  din partea IPJ şi IJJ Olt, 
1erviciul Judeţean de Ambulanţă precum şi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai mass-
mediei, care au prezentat obiectiv desfăşurarea evenimentelor.  

Tot în acest context, putem aminti intervenţia dificilă pentru salvarea unui copil de 4 ani căzut 
într-o fântână cu diametrul de 30 cm şi incendiul produs la 1.C. REMAT 1.A. la care, au fost solicitate 
în sprijin forţe de intervenţie de la serviciile private pentru situaţii de urgenţă de la operatorii economici 
de pe platforma industrială a municipiului 1latina (ALRO, TMK ARTROM şi ELECTROCARBON ). 

Un eveniment mai aparte, intens mediatizat de presă, a fost salvarea unui copil de 2 ani căzut 
într-o groapă cu diametrul de 30 – 35 cm în com. Tufeni, sat Barza. La faţa locului au fost concentrate 
mai multe forţe din cadrul I1U Olt şi Comitetul Local pentru 1ituaţii de Urgenţă al localităţii, însă 
salvatorul s-a numit Mădălin, un copil de 11 ani, care a coborât legat cu o frânghie, cu capul în jos şi a 
reuşit să-l scoată din groapă pe copilul de 2 ani. 

În anul 2014, echipajele 1MURD au participat la 4718 intervenţii din care  4697 intervenţii de 
prim ajutor medical şi  21 intervenţii de descarcerare. În urma acestora, au fost asistate medical un 
număr de 4799  persoane din care 4452 adulţi şi 347 copii. 

Pe parcursul anului, 35 de subofiţeri şi 8 ofiţeri, au absolvit cursul de prim ajutor calificat, 
numărul total la nivelul I1U Olt ajungând la 221 subofiţeri şi 17 ofiţeri. 

1ecretariatul tehnic permanent al CJ1U a acţionat pentru funcţionarea în condiţii optime a 
organismului interinstituţional de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă, a urmărit asigurarea 
permanentă a fluxul informaţional – decizional şi a elaborat sau actualizat o serie de documente şi 
planuri de intervenţie / acţiune pentru asigurarea unui răspuns oportun în situaţii de urgenţă. 

II. INSPECŢIA DE PREVENIRE 
În anul 2014, structurile Inspecţiei de Prevenire, au desfăşurat activităţi în concordanţă cu 

prevederile legislaţiei în domeniu privind atribuţiile şi competenţele stabilite în gestionarea situaţiilor 
de urgenţă. 

Aplicarea reglementărilor în domeniu a permis o abordare profesionistă, bazată pe proceduri 
transparente şi clare, cu accent pe acordarea unei largi iniţiative, dar şi a unei responsabilităţi sporite 
personalului din inspecţie, în funcţie de situaţia operativă existentă. 

a. SERVICIUL PREVENIRE a urmărit realizarea la nivelul administraţiilor locale şi a 
populaţiei, a unei conduite responsabile şi proactive privind apărarea împotriva incendiilor, pentru 
reducerea incendiilor, a victimelor şi a pagubelor materiale. 

În acest sens, au fost executate 1355 controale de fond, 447 controale tematice şi 5 audituri de 
supraveghere a persoanelor autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul apărării împotriva 
incendiilor. Au fost evaluaţi 905 operatori economici şi 909 instituţii. În urma acestor controale 
preventive au fost identificate 8240 deficienţe de la legislaţia de prevenire şi stingere a incendiilor, din 
care: 7543 deficienţe noi constatate, 323 deficienţe soluţionate pe timpul controalelor şi 374 deficienţe 
constatate şi înscrise în documentele de control anterioare.   Din totalul obiectivelor evaluate, 185 fac 
parte din Lista obiectivelor de patrimoniu. 

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate un număr de 2030 sancţiuni din care 1716 
avertismente şi 314 amenzi în cuantum total aplicat de 633000 lei. 

În anul 2014 au fost planificate şi s-au desfăşurat 7 controale colective (împreună cu 
reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt şi ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul 
Judeţean Olt) la cei 5 operatori economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente 
majore în care sunt implicate substanţe periculoase. 

În perioada analizată, 1erviciul Prevenire a primit în vederea autorizării rutelor de transport, 
121 Formulare pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase. De asemenea, s-au transmis 
instituţiilor abilitate, 845 notificări despre executarea transportului deşeurilor periculoase şi 
caracteristicile acestora.  
          b. SERVICIUL PROTECŢIE, PREGĂTIRE ţI EDUCAŢIA PREVENTIVĂ A POPULAŢIEI a 
vizat cu precădere integrarea accentuată a comunităţilor umane şi a factorilor de răspundere de la toate 
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nivelurile, în efortul de apărare a vieţii, proprietăţii şi mediului în situaţii de dezastre. Au fost executate 
1467 controale de fond, colective, tematice, individuale si acţiuni de protecţie civilă, la 755 operatori 
economici, 600 instituţii şi 112 localităţi. 

Cu ocazia controalelor, s-au întocmit 1467 documente de control, constatându-se 3859 
deficienţe, din care 480 au fost soluţionate pe timpul controalelor, iar 991 nereguli au fost sancţionate 
contravenţional cu 963 avertismente şi 28 amenzi în cuantum de 22000 lei. 

Pe linie de urgente C.B.R.N. şi probleme de mediu au fost verificate instalaţiile cu surse 
radioactive închise din cadrul a 2 instituţii medicale şi sursele radioactive închise din cadrul 
laboratoarelor roentgen de la 4 societăţi comerciale. 

Pe linia protecţiei la dezastre, adăpostire, obiective speciale, asanare pirotehnică, 
reglementări şi avizări, în anul 2014, s-au verificat 6 puncte de comandă şi 37 adăposturi de protecţie 
civilă. 

1-a intervenit pentru asanarea de muniţii ramase neexplodate, în cadrul a 8 misiuni de asanare  
pirotehnică şi s-a executat 1 misiune pirotehnică de distrugere a acestora.   

Au fost verificate 86 societăţi care colectează şi comercializează deşeuri metalice,  cu această 
ocazie efectuându-se şi instruirea personalului care execută colectarea şi comercializarea fierului vechi, 
privind modul de acţiune atunci când sunt aduse ca fier vechi elemente de muniţii (proiectile, bombe, 
etc.) şi au fost eliberate 6 acorduri pentru executarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice. 

1-au desfăşurat 4 exerciţii de alarmare publică la localităţi urbane (1latina, 1corniceşti, 
Drăgăneşti-Olt şi Piatra-Olt), 52 exerciţii de alarmare publică la comune şi 3 exerciţii de protecţie 
civilă în aval de barajele hidrotehnice (Frunzaru, Arceşti, 1trejeşti). 

 Pe timpul controalelor, s-au verificat 6 centrale de alarmare, 3 aparaturi de înştiinţare-alarmare 
F1001A, 12 aparaturi de înştiinţare-alarmare F1001B, 8 RTF şi 83 RTP, 260 sirene de alarmare şi 80 
radioreceptoare ZEFIR, procentul de asigurare cu mijloace de alarmare la nivel judeţean fiind de cca. 
75%. 

Pregătirea autorităţilor administraţiei publice locale, a membrilor comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă, precum şi a personalului de specialitate de la municipii, oraşe, 
instituţii publice şi operatori economici s-a realizat prin cursuri, convocări şi instructaje.  Astfel, la 
Centrul de Pregătire Zonal Craiova au participat 62 persoane, iar la Centrul Naţional de Perfecţionare a 
Pregătirii pentru Managementul 1ituaţiilor de Urgenţă Ciolpani, au participat 6 persoane. 

Pentru pregătirea populaţiei privind riscurile identificate şi modul de comportare pe timpul 
situaţiilor de urgenţă s-au desfăşurat 876 exerciţii de evacuare la unităţile de învăţământ si operatorii 
economici şi 85 exerciţii de alarmare publică la localităţi.  

În ceea ce priveşte Coordonarea Serviciilor Voluntare şi Private pentru situaţii de urgenţă, 
s-au efectuat instruiri trimestriale cu şefii 1V1U/1P1U, punându-se accent pe intervenţia operativă a 
acestora în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale din competenţă, întocmirea documentelor de 
organizare şi desfăşurare a acţiunilor de răspuns, şi nu în ultimul rând, prezentarea unor proceduri de 
intervenţie în diferite situaţii. 

Din cele 112 servicii voluntare la nivel judeţean, doar 10 sunt dotate cu câte o autospecială de 
intervenţie pentru stingerea incendiilor, iar din acestea, 8 nu sunt înscrise în circulaţie. Din cele 10 
autospeciale, numai 7 sunt  funcţionale. Nici încadrarea 1V1U nu este conformă cu  actele normative 
în vigoare, funcţia de şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă fiind încadrată cu personal angajat 
numai la cca. 40% din localităţi. 

c. ACTIVITATEA DE AVIZARE – AUTORIZARE s-a desfăşurat în baza prevederilor legale 
specifice şi a vizat urmărirea respectării actelor normative în vigoare la proiectarea şi executarea 
lucrărilor de construcţii şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate, fiind eliberate 73 avize de 
securitate la incendiu şi de protecţie civilă, 30 autorizaţii de securitate la incendiu şi 30 puncte de 
vedere tehnice emise. Personalul compartimentului a participat la 89 acţiuni în cadrul comisiilor de 
acorduri tehnice şi la 7 recepţii privind securitatea la incendiu. 

Au fost întocmite 53 documente de control la obiective de investiţii, constatându-se 141 
nereguli. În 151 situaţii au fost aplicate sancţiuni contravenţionale: 127 avertismente şi 24 amenzi în 
cuantum de 53.500 lei. 
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d. ACTIVITATEA DE INFORMARE PREVENTIVĂ a urmărit pregătirea autorităţilor locale şi 
educarea preventivă a populaţiei în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. În acest sens, s-au desfăşurat 
103 acţiuni de informare preventivă, cu ocazia Zilei Protecţiei Civile din România, Ziua Informării 
Preventive, Ziua Internaţională a Copilului,  Ziua Pompierilor din România, Ziua Porţilor deschise, sau 
cu ocazia unor sărbători religioase importante, fiind realizate şi diseminate 8 materiale informative: 1 
afiş în tiraj de 500 bucăţi, 5 pliante în tiraj de 2250 bucăţi şi 2 flyere în tiraj de 2000 bucăţi, cu sprijinul 
Consiliului Judeţean Olt  şi Direcţiei 1ilvice Judeţene. 

În cadrul Campaniei Nationale de informare şi educare „R.I.S.C.- Renunţă- Improvizaţiile Sunt 
Catastrofale” au fost organizate pe tot parcursul anului mai multe puncte de informare, în locuri cu 
afluenţă mare de public, fiind diseminate către instituţii, administraţii publice şi cetăţeni 186 afişe, 
2950 flyere şi 1850 stickere. 

În ceea ce priveşte lecţiile informative, s-au desfăşurat 78  lecţii deschise în grădiniţele, şcolile 
şi liceele din 1latina, Caracal şi Drăgăneşti-Olt, cu tematică specifică prevenirii situaţiilor de urgenţă şi 
comportării pe timpul manifestării acestora.  

III. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ 
În vederea gestionării tuturor tipurilor de riscuri cu arie de manifestare pe teritoriul judeţului 

Olt, inspectoratul a acţionat permanent pentru o cooperare proactivă cu structurile de management al 
situaţiilor de urgenţă, la toate nivelurile.  

Pentru îndeplinirea misiunilor specifice, au fost dezvoltate o serie de parteneriate având drept 
principal scop, creşterea siguranţei cetăţeanului şi protecţia acestuia în situaţii de urgenţă. Pe linia 
controlului şi informării preventive în situaţii de urgenţă, s-au continuat parteneriatele cu Consiliul 
Judeţean Olt, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Olt, Agenţia de Protecţia Mediului, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Direcţia 1ilvică Olt, 1istemul de Gospodărire a Apelor Olt, 1istemul 
Hidrotehnic Jitaru, Direcţia de 1ănătate Publică Olt, Direcţia 1anitar-Veterinară şi 1iguranţă a 
Alimentelor Olt şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt, iar pe linia intervenţiei 
în situaţii de urgenţă au fost întocmite planuri de cooperare cu Clubul Off Road  Rm. Vâlcea, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, Biroul pentru 
Imigrări Olt, Penitenciarul Craiova şi protocolul de colaborare în domeniul 1MURD cu Direcţia de 
1ănătate Publică Olt, 1erviciul judeţean de ambulanţă, 1pitalele 1latina şi Caracal.     

Tot în acest context, putem sublinia şi buna colaborare cu 1erviciul de Telecomunicaţii 
1peciale, 1erviciul Român de Informaţii, Arhivele Naţionale – filiala Olt, Crucea Roşie, Primăria 
1latina, şi nu în ultimul rând reprezentaţii mass-mediei, care au prezentat cu acurateţe, şi în mod 
obiectiv principalele acţiuni desfăşurate în domeniul situaţiilor de urgenţă.  

IV. PROIECTE EUROPENE 
Pe tot parcursul anului 2014, inspectoratul a participat activ în cadrul proiectelor europene în 

care a fost implicat. 
În cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 3 – ÎMBUNĂTĂŢIREA 

INFRA1TRUCTURII 1OCIALE, Domeniul 3.3,   proiectul regional – „Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea S-V Oltenia”, 
inspectoratul a primit o autospecială de intervenţie si salvare de la înălţimi şi o autospecială complexă 
de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP. 
            În cadrul Programului de Cooperare  Transfrontalieră România – Bulgaria 2007- 2013, 
proiectul ,,Joint Risk Management in the Danube Area   Border”,  în luna aprilie 2014, s-a 
desfăşurat în loc. Zimnicea, jud. Teleorman şi 1vistov – Veliko – Târnovo, exerciţiul internaţional 
comun în domeniile de competenţă ale Inspectoratului General pentru 1ituaţii de Urgenţă şi 
Directoratului General de Pompieri şi Protecţie Civilă din Bulgaria, cu implicarea nivelurilor strategic, 
tactic şi operaţional, unde s-a urmărit  testarea mijloacelor de comunicaţii,  realizarea fluxului 
informaţional-decizional şi intervenţia cu forţe şi mijloace în teren, I1U Olt  participând cu efective şi 
tehnică de intervenţie atât pe teritoriul românesc cât şi pe cel bulgar, în cadrul multiplelor situaţii 
tactice create. 
            V. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 



Pagina 168 din 183 

Problema comunicării a stat permanent în atenţia comenzii inspectoratului, în scopul creşterii 
gradului de transparenţă a activităţilor publice desfăşurate, prin remiterea către mass-media a 162 
buletine de presă, având ca subiect măsuri de prevenire a diferitelor situaţii de urgenţă şi modul de 
comportare în cazul producerii acestora, precum şi mediatizarea zilelor aniversare şi a intervenţiilor la 
care unitatea a acţionat. În presa scrisă locală, regională şi centrală au apărut un număr de 1834 
articole. De asemenea,  au fost difuzate 584 ştiri la posturile TV, 389 ştiri la posturile de radio locale şi 
centrale şi au fost organizate 4 briefinguri de presă. 

În domeniul relaţiei cu publicul au fost primite de la cetăţeni şi soluţionate în termen, 344 
solicitări la punctul de lucru cu publicul, care au însemnat solicitări pe linia avizării/autorizării de psi şi 
protecţie civilă. 

 
  Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt 

Activitatea desfăşurată de Comitetul Judeţean pentru 1ituaţii de Urgenţă Olt, în anul 2014, a 
fost executată în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind 1istemul de 
Management al 1ituaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr.15/2005 cu modificările şi completările 
ulterioare, O.U.G. nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 
Hotărârea de Guvern nr.94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional 
pentru 1ituaţii 1peciale de Urgenţă, Hotărârea de Guvern nr. 1491/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea, dotarea comitetelor şi 
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Hotărâre de Guvern nr.1492/2004 privind principiile de 
organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste şi în conformitate cu Planul de 
activităţi al Comitetului Judeţean pentru 1ituaţii de Urgenţă Olt, pe anul 2014.  

Activitatea a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi de creştere a capacităţii de reacţie în 
situaţii de urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul sistemului judeţean de management al 
situaţiilor de urgenţă. 

MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE 
În anul 2014 s-au desfăşurat 2 şedinţe ordinare conform ,,Planului de activităţi al Comitetului 

Judeţean pentru 1ituaţii de Urgenţă Olt”, 34 de şedinţe extraordinare şi 24 videoconferinţe ca urmare a 
manifestării unor situaţii de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase, în cadrul 
cărora au fost abordate probleme legate de efectele acestor fenomene şi măsurile preventive şi 
operative în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă. 

La nivelul judeţului Olt au fost dispuse următoarele măsuri: 
• actualizarea Planurilor de măsuri specifice la nivel judeţean; 
• actualizarea semestrială a componenţei Comitetului Judeţean pentru 1ituaţii de Urgenţă 

şi a Grupurilor de 1uport Tehnic;  
• retransmiterea atenţionărilor şi avertizărilor hidrometeorologice primite, către comitetele 

locale, în completarea acestora fiind trasate sarcini constând în adoptarea de măsuri pentru prevenirea 
şi limitarea situaţiilor de urgenţă; pe parcursul anului 2014 au fost primite şi retransmise un număr 274 
de informări/atenţionări/avertizări hidrometeorologice. 

• verificarea instituirii serviciului de permanenţă la sediile primăriilor;  
• punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în planul judeţean de apărare împotriva 

inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor 
accidentale pe cursurile de apă; 

• centralizarea datelor referitoare la tehnica specifică şi stocurile de materiale pentru 
deszăpezire; 

• monitorizarea zonelor de risc la nivel judeţean, pentru a preveni şi combate cu eficienţă, 
pagubele produse de inundaţii şi necesitatea menţinerii unei permanente colaborări cu judeţele 
limitrofe; 
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MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 
În anul 2014, Comitetul Judeţean pentru 1ituaţii de Urgenţă Olt şi-a concentrat eforturile pentru 

protejarea populaţiei, limitarea pagubelor materiale şi refacerea obiectivelor faţă de efectele situaţiilor 
de urgenţă produse pe parcursul anului. 

1. Acţiuni şi măsuri cu caracter proactiv, în perioada predezastru: 
În vederea gestionării situaţiilor de urgenţă, au fost întocmite/reactualizate o serie de documente 

operative după cum urmează: 
• Planul de activităţi al Comitetului Judeţean pentru 1ituaţii de Urgenţă pentru anul 2014; 
• Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Olt; 
• Planul de măsuri pentru perioada sezonului estival la nivelul judeţului Olt; 
• Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2014-2015 al Comitetului Judeţean 

pentru 1ituaţii de Urgenţă; 
• Procedura de lucru privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele 

meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă, la nivelul judeţului Olt; 
• Procedura operaţională privind modul de întocmire, transmitere şi conţinutul 

rapoartelor operative şi de sinteză privind efectele manifestării fenomenelor hidro-meteorologice la 
nivelul județului Olt; 

• Procedura privind modalităţile concrete de monitorizare şi ducere la îndeplinire a 
măsurilor dispuse de prefect prin ordine sau hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Olt; 

În vederea reducerii numărului de incendii generate de arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi 
resturi vegetale au fost stabilite măsuri specifice, care au fost transmise comitetelor locale pentru 
situaţii de urgenţă; 

Au fost executate exerciţii de alarmare publică şi de intervenţie în caz de cutremur , accidente 
cu substanţe periculoase sau incendii;  

Au fost realizate lucrări de decolmatare, întreţinere şi reparaţii curente la lucrările şi 
construcţiile hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de către 1istemul de Gospodărire a 
Apelor Olt şi 1istemul Hidrotehnic Independent Jitaru pe: râul Vedea, pârâul Plapcea, pârâul Dorofei, 
pârâul Vediţa, pârâul Mogoşeşti, pârâul Iminog, pârâul Căluieţ, pârâul Teslui, pârâul Cungrea, pârâul 
Cungrea Mică, pârâul Dîrjov, pârâul Milcov, pârâul Racovăţ. 

Pe parcursul anului, au fost constituite şi s-au deplasat în teren comisii judeţene pentru: 
• analiza situaţiei existente în urma producerii fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase pe parcursul anului 2014, în localităţile judeţului Olt; 
• verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate 

şanţurile şi rigolele pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari în localităţile judeţului Olt; 
• îndrumarea autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul prevenirii şi 

gestionării situaţiilor de urgenţă. 
În intervalul 03 - 05 noiembrie 2014, s-a desfăşurat acţiunea de verificare a stării tehnice şi 

funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, de pe râurile 
interioare şi de la Dunăre, din judeţul Olt. La această acţiune au participat reprezentanţii Ministerului 
Mediului şi 1chimbărilor Climatice, Administraţiei Bazinale de Apă Vîlcea, 1istemului de Gospodărire 
a Apelor Olt, Inspectoratului pentru 1ituaţii de Urgenţă Olt şi Instituţiei Prefectului.  

2. Acţiuni desfăşurate pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă pentru limitarea 
efectelor provocate de fenomenele meteorologice periculoase 

Lunile ianuarie, februarie şi decembrie 2014 au fost marcate de manifestarea fenomenelor 
meteorologice specifice sezonului rece. În acest sens, pentru buna gestionare a situaţiilor de urgenţă pe 
timpul sezonului rece, au fost luate următoarele măsuri: 

• activarea Grupei Operative Judeţene la sediul Inspectoratului pentru 1ituaţii de Urgenţă 
„Matei Basarab” al judeţului Olt şi convocarea în şedinţe extraordinare a membrilor Comitetului 
Judeţean pentru 1ituaţii de Urgenţă Olt şi a grupurilor de suport tehnic, în scopul analizării situaţiilor 
de urgenţă apărute, precum şi adoptarea măsurilor ce se impun pentru revenirea în cel mai scurt timp la 
starea de normalitate; 
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• monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenelor meteorologice, a stării drumurilor 
naţionale şi judeţene, a reţelelor de alimentare cu energie electrică de pe raza judeţului şi asigurarea, 
dacă situaţia o impune, a unei intervenţii prompte şi eficiente a instituţiilor cu atribuţii în gestionarea 
situaţiilor de urgenţă pe timpul sezonului rece; 

• aplicarea procedurii pentru prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără 
adăpost şi a celor din spaţii neîncălzite, precum şi intensificarea controalelor la agenţii economici ce îşi 
desfăşoară activitatea în spaţii deschise de către reprezentanţii I.T.M.Olt. În perioadele geroase, au fost 
efectuate misiuni pentru depistarea persoanelor fără adăpost, iar cele identificate au fost adăpostite în 
spaţiile special amenajate. 

• salvarea persoanelor blocate în trafic în urma căderilor de zăpadă şi conducerea acestora 
către cea mai apropiată localitate şi închiderea drumurilor din judeţ pe timpul viscolului; 

• asigurarea de către toate unităţile sanitare din judeţ, a unor spaţii cu paturi echipate 
corespunzător pentru internarea persoanelor care necesită dializă, gravidelor, şi a persoanelor externate, 
care au domiciliul în altă localitate decât cea în care se află unitatea sanitară la care a fost internate, în 
cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile specifice iernii; 

În anul 2014, fenomenele hidrometeorologice periculoase s-au manifestat cu o intensitate 
sporită faţă de anii anteriori, valuri de inundaţii afectând zeci de localităţi, locuinţe, culturi agricole, 
infrastructura locală şi judeţeană. Căderile însemnate de precipitaţii care deseori au depăşit 100 l/mp în 
24h au produs în perioada martie-decembrie 2014, pagube însemnate în tot judeţul, fiind luate 
urmatoarele măsuri: 

• activarea Grupei Operative Judeţene la sediul Inspectoratului pentru 1ituaţii de Urgenţă 
„Matei Basarab” al judeţului Olt şi convocarea în şedinţe extraordinare a membrilor Comitetului 
Judeţean pentru 1ituaţii de Urgenţă Olt şi a grupurilor de suport tehnic, în scopul analizării situaţiilor 
de urgenţă apărute, precum şi adoptarea măsurilor ce se impun pentru revenirea în cel mai scurt timp la 
starea de normalitate; 

• alertarea structurilor de intervenţie pentru a fi în măsură ca, în cazul înrăutăţirii situaţiei 
operative, toate efectivele să fie alarmate şi aduse în subunităţi; 

• intervenţia operativă a serviciilor profesioniste pentru salvarea persoanelor afectate şi a 
bunurilor acestora; 

• deplasarea în localităţile avertizate a echipelor mixte formate din ofiţeri ai 
Inspectoratului pentru 1ituaţii de Urgenţă, Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi Inspectoratului 
Judeţean de Jandarmi în vederea monitorizării situaţiei; 

• instituirea serviciului de permanenţă la sediile primăriilor avertizate; 
• dispunerea evacuării familiilor ale căror locuinţe au fost afectate de inundaţii; 
• realizarea unor supraînălţări cu saci pentru dirijarea apei spre zonele nelocuite; 
• coordonarea acţiunilor de transport al apei potabile către cetăţenii afectaţi de inundaţii; 
• asigurarea asistenţei medicale de urgenţă;  
• acordarea de ajutoare populaţiei afectate de inundaţii de la Administraţia Naţională 

Rezervele de 1tat şi Probleme 1peciale, constând în alimente, apă potabilă, saltele şi cearceafuri; 
• asigurarea unui număr de douăsprezece construcţii uşoare modulare pentru familiile ale 

căror locuinţe au fost grav afectate de inundaţii în localităţile: Corbu (6 module); Coloneşti (4 module); 
Optaşi Măgura (1 Modul) şi 1corniceşti (1 modul). 

Printre cele mai afectate localităţi ale judeţului amintim comunele 1chitu, Şerbăneşti, Movileni, 
Coloneşti, Vitomireşti, Morunglav, Valea Mare, Voineasa, Oboga, Vulpeni, Vultureşti, 1îmbureşti, 
Brebeni, 1îrbii-Măgura, Optaşi-Măgura, Bărăşti, Icoana şi Corbu. 

3. Acţiuni şi măsuri post-eveniment 
Măsurile întreprinse la nivel local, precum şi coordonarea realizată la nivel judeţean, au făcut 

posibilă reducerea consecinţelor acestor fenomene şi acolo unde situaţia a permis, reluarea parţială sau 
totală a activităţii sociale în zonele afectate. 

În acest sens s-au întreprins o serie de măsuri cum ar fi: 
• Coordonarea acţiunilor de îndepărtare a aluviunilor din case şi curţi, precum şi de 

decolmatare a şanţurilor şi rigolelor; 



Pagina 171 din 183 

• 1prijinirea autorităţilor locale prin alocarea de forţe şi mijloace pentru executarea 
acţiunilor de reabilitare a infrastructurii afectate; 

• Dezinfecţia şi dezinsecţia locuinţelor şi anexelor pentru prevenirea izbucnirii unor boli 
transmisibile cauzate de apă, mâl şi reziduuri; 

• Dispunera măsurilor necesare pentru igienizarea fântânilor şi asigurarea potabilităţii 
apei; 

• Monitorizarea stării de sănătate a populaţiei prin supraveghere clinică, în vederea 
depistării precoce a unor cazuri / focare de boală transmisibilă; 

• Verificarea existenţei unor eventuale focare de boală la animale de pe teritoriul 
localităţilor afectate de fenomenele hidrometeorologice, ca urmare a mortalităţii de păsări şi animale; 

• Remedierea defecţiunilor la liniile de tensiune pentru reluarea alimentării cu energie 
electrică a tuturor localităţilor afectate de fenomenele meteorologice ; 

• Verificarea lucrărilor şi construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor pentru depistarea degradărilor; 

• Executarea după caz de reparaţii pentru punerea în siguranţă a lucrărilor cu rol de 
apărare împotriva inundaţiilor; 

• Refacerea stocurilor şi mijloacelor materiale pentru apărare; 
• Constituirea comisiilor mixte judeţene alcătuite din reprezentanţii Inspectoratului pentru 

1ituaţii de Urgenţă Olt, 1istemului de Gospodărire a Apelor Olt, Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei 
Agricole Olt şi Inspectoratului Judeţean în Construcţii Olt, care s-au deplasat în zonele afectate pentru 
inventarierea şi evaluarea pagubelor, în urma cărora au fost întocmite rapoarte de sinteză aprobate în 
şedinţe extraordinare ale Comitetului Judeţean pentru 1ituaţii de Urgenţă. 

Valoarea pagubelor constatate şi evaluate de comisia judeţeană: 
• Inundaţiile din perioada 04-09 martie: 22 localităţi- 12.681,432 mii lei; 
• Inundaţiile din perioada 17-21aprilie: 28 localităţi- 29.902,457 mii lei; 
• Inundaţiile din perioada 14-15mai: 52 localităţi- 54.048,76 mii lei; 
• Inundaţiile (revărsare fluviu Dunărea) din perioada 17 mai - 02 iunie: 2 localităţi - 584 

mii lei; 
• Inundaţiile din luna iunie : 5 localităţi – 3.924,548 mii lei; 
• Inundaţiile din perioada 09-10 iulie: 11 localităţi- 31.073 mii lei; 
• Inundaţiile din perioada 28-30 iulie: 44 localităţi- 51.914,83 mii lei; 
• Inundaţiile din luna august: 4 localităţi- 635 mii lei; 
• Inundaţiile din perioada 05-06 septembrie: 7 localităţi- 4.432,6 mii lei; 
• Inundaţiile din perioada 25-26 octombrie: 5 localităţi- 4.715 mii lei; 
• Inundaţiile din luna noiembrie : 1 localitate - 21,5 mii lei; 
• Inundaţiile din perioada 09-11 decembrie : 28 localităţi- 16.128,185 mii lei; 
Pentru sprijinirea autorităţilor locale, Instituţia Prefectului – Judeţul Olt împreună cu Consiliul 

Judeţean Olt, au întocmit şi înaintat Guvernului României un număr de patru Proiecte de Hotărâre de 
Guvern.  

Urmare a acestor demersuri, Guvernul României, a alocat autorităţilor locale din judeţ şi 
Consiliului Judeţean Olt, pentru refacerea infrastructurii afectată de inundaţii, suma de 21.662 mii lei, 
după cum urmează : 

H.G. nr. 667/2014 – 6.000 mii lei; 
H.G. nr. 805/2014 – 8.612 mii lei; 
H.G. nr. 933/2014 – 7.050 mii lei; 
În vederea eliminării riscului producerii de inundaţii pe raza localităţilor Icoana şi Morunglav, 

Guvernul României a aprobat două hotărâri, după cum urmează: 
• H.G. nr. 320 din 23.04.2014, privind promovarea în regim de urgenţă a unor lucrări de 

intervenţii prin alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, pentru 
prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii pe cursurile de apă : 
pârâul Câinelui, râul Vedea în localitatea Icoana şi râul Teleorman în satul Beiu. Pentru lucrările de 
regularizare râu Vedea în localitatea Icoana a fost alocată suma de 19.000 lei. 
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• H.G. nr. 390 din 13.05.2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi 
1chimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de 
Intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile 
Aprilie şi Mai 2014. Pentru lucrările de apărare de mal râu Olteţ în zona localităţii Morunglav a fost 
alocată suma de 333.000 lei.  

Lucrările la ambele obiective au fost finalizate. 
Pe parcursul anului 2014, CJSU Olt şi-a concentrat eforturile pentru gestionarea cu 

profesionalism a situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului, implicându-se activ în 
găsirea celor mai eficiente soluţii pentru înlăturarea efectelor fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase.  
Măsurile adoptate în consens de membrii comitetului, precum şi buna coordonare a 

structurilor implicate, au făcut posibilă reducerea substanţială a pagubelor înregistrate, iar 

comunităţile afectate au fost permanent sprijinite pentru revenirea la starea de normalitate.  
 

Capitolul 15 – Cultură şi culte 

Direcţia pentru Cultură Olt, în calitatea sa de 1erviciu Public Deconcentrat al Ministerului 
Culturii îndeplineşte, ca principale funcţii instituţionale, activităţi de avizare, monitorizare şi control, 
consultanţă şi mediere/interfaţă a Ministerului Culturii în teritoriu privind urmărind îndeaproape: 

· realizarea activitătilor conform obiectivelor stabilite prin Programul de Guvernare, ca 
reprezentantă a Ministerului Culturii în teritoriu; 

· respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare şi a principiilor fundamentale care definesc 
activitatea din domeniul culturii şi al patrimoniului cultural naţional, cu accent imperativ pe acţiunea de 
protejare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional, aplicată nevoilor şi 
realităţilor patrimoniului cultural local; 

· exercitarea principalelor atribuţii conferite de actele normative în vigoare respectiv H.G. nr. 
90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 116, Partea I, din 22.02.2010, precum şi a legislaţiei în vigoare privind 
patrimoniul cultural naţional, Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Legea 
182/2001 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, O.G. 43/2000 privind protejarea 
patrimoniului arheologic, Legea 311/2003 a muzeelor şi a colectiilor publice şi Legea 120/2006 a 
 monumentelor de for public, împreună cu actele normative subsecvente, care guvernează activitatea 
Direcţiei pentru Cultură Olt în domeniul culturii şi patrimoniului cultural naţional, respectiv acelea de 
analiză si avizare, monitorizare şi control, consultantă  de specialitate, interfaţă si mediere; 

· asigurarea comunicării eficiente a Ministerului Culturii  cu autorităţile administraţiei publice 
locale şi comunitatea locală, cu toţi factorii interesaţi, prin explicitarea şi diseminarea informaţiilor 
relevante, a noutăţilor în domeniu, inclusiv în domeniul actelor normative specifice şi a metodologiilor 
de aplicare a lor, rezolvarea solicitărilor, medierea legăturilor, etc. 

Prioritatea în activitatea Direcţiei  Judeţene pentru Cultură Olt este protejarea şi punerea în 
valoare a Patrimoniului Cultural Naţional  şi anume: protejarea monumentelor istorice şi de for public, 
a siturilor istorice, urbanistice şi arheologice precum şi protejarea patrimoniului cultural mobil al 
judeţului Olt. 

În lista monumentelor istorice 2010 aprobată prin O.M.C.C. nr. 2361/01.10.2010, judeţul Olt 
are 758 monumente istorice structurate astfel: 594 monumente şi ansambluri de arhitectură; 131 situri 
arheologice; 13 monumente de for public; 20 monumente memoriale. 

Activitatea specifică a Direcţiei  Judeţene pentru Cultură Olt a avut în vedere atingerea 
obiectivelor asumate prin Programul de Guvernare 2013-2016. 

Pentru protejarea monumentelor istorice s-a acţionat conform Legii 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, după cum urmează: 

Emiterea de avize pentru monumente istorice şi imobile aflate în zona de protecţie a 
monumentelor istorice care au proiecte aprobate la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 11 din 
care fac parte judeţele Mehedinţi, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea şi controlul periodic la lucrările avizate atât la 
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monumente istorice cât şi imobile aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice (în toate stadiile 
fizice de execuţie); 

În anul 2014 Direcţia pentru Cultură Olt a prezentat un număr de 47 de documentaţii din care 
38 au fost aprobate şi 9 respinse pentru completări. Dintre monumentele istorice avizate de importanţă 
pentru comunitatea judeţeană menţionăm: „Atelierul intercultural VICTORIA din 1latina”, având ca 
beneficiar Primăria 1latina, prin care s-a restaurat fostul cinematorgraf „Victoria”; „Centrul Naţional 
de Informare şi Promovare Turistică” din Caracal; reabilitare, modernizare şi dotare „Casa de Cultură 
şi Muzeul Corabia”; restaurare „Conacul Neamţu” din sat Olari, comuna Pîrşcoveni, prin care se 
doreşte realizarea unui Centru Regional de Documentare şi de Organizare a formării profesionale cu 
privire la protecţia patrimoniului cultural naţional; Au fost avizate şi Planuri Urbanistice Generale 
pentru următoarele localităţi Caracal, 1latina, Cilieni, Ipoteşti, Brastavăţu, Curtişoara; 

1-au efectuat acţiuni de verificare şi control la lucrările avizate în localităţile: Caracal, 1latina, 
Corabia, Balş, Corbu, 1pineni, Alimăneşti, Dobrun, Osica de 1us, 1trejeşti, Leleasca, Cezieni, 
Brâncoveni, Izvoarele, Pârşcoveni, Şerbăneşti, Drăghiceni, Fărcaşele, Nicolae Titulescu, Rusăneşti; 

1-a  colaborat cu administraţiile locale pentru elaborarea PUG-urilor privind realizarea 1tudiilor 
Istorice şi Arheologice în vederea respectării legislaţiei patrimoniului cultural naţional, fiind efectuate 
informări şi discutii cu A.P.L. din localităţile: Făgeţelu, 1pineni, Teslui, 1trejeşti, Cîrlogani, 1îrbii-
Măgura, Tătuleşti, Osica de 1us, Drăgăneşti-Olt, Potcoava; 

1-au emis un număr de 5 drepturi de preemţiune, conform Legii 422/2001, privind vânzarea de 
imobile monumente istorice, la care statul prin Direcţia pentru Cultură Olt nu şi-a exercitat acest drept 
şi nici adrministraţiile publice judeţene şi locale; 

Informarea, prin adrese scrise, a tuturor primăriilor din judeţ, cu privire la legislaţia specifică 
privind protejarea patrimoniului monumente istorice, arheologic şi de for public; 

1-a efectuat controlul periodic anual la monumente istorice cât şi la clădirile în zona de 
protecţie, urmărindu-se modul în care autorităţile locale şi proprietarii de monument istoric respectă 
obligaţiile ce le revin pe linia conservării şi protejării  monumentelor istorice, în localităţile: Caracal, 
1latina, Corabia, Balş, Corbu, 1pineni, Alimăneşti, Dobrun, Osica de 1us, 1trejeşti, Leleasca, Cezieni, 
Brâncoveni, Izvoarele, Pârşcoveni, Şerbăneşti, Drăghiceni, Fărcaşele, Nicolae Titulescu, Rusăneşti, 
Mărunţei, Curtişoara, Teslui, Pârşcoveni, Osica de Jos, Şopârliţa, 1prâncenata, Vişina, Vişina Nouă, 
Călui, Balş, Brâncoveni, Drăgăneşti-Olt, Teslui, Osica de 1us, Redea, Rotunda, Bucinişu, Obârşia, 
Urzica, Vădăstriţa, Vădastra, Brastavăţu, Traian, 1tudina, Bobiceşti, Morunglav, Vulpeni, Dobreţu, 
Oboga Coloneşti, Bărăşti, 1chitu, Vâlcele, Izvoarele, Dobroteasa, Mărunţei, Dăneasa, 1eaca, Dobrun, 
Poboru, Văleni, Vitomireşti; 

Colaborare cu Inspectoratul Judeţean în Construcţii Olt, cu privire la monitorizarea şi 
controlarea lucrărilor avizate la monumente istorice, a clădirilor din zona de protecţie şi a siturilor 
arheologice, în localităţile Caracal, 1latina, Corabia, Balş, Corbu, Alimăneşti, 1trejeşti, Leleasca, 
Cezieni, Brâncoveni, Izvoarele, Şerbăneşti, Drăghiceni, Nicolae Titulescu, Rusăneşti; 

1-a efectuat verificarea periodică cu reprezentanţii Inspectoratul Judeţean de Poliţie al jud. Olt, 
a stării de conservare a monumentelor istorice şi sit-urilor arheologice, în localităţile, Dobrosloveni, 
Radomireşti, Drăghiceni, Corabia, Caracal, Piatra Olt şi Drăgăneşti-Olt;  

Colaborare cu I.1.U. Olt, în ceea ce priveşte măsurile de protecţie a monumentelor istorice în 
caz de incendiu, în baza protocolul de colaborare, fiind efectuate controale la obiective monument 
istoric din Municipiul Caracal, Corabia, 1latina; 

Verificarea lucrărilor de restaurare la monumentul istoric Muzeul Judeţean Olt, obiectiv pentru 
care au fost alocate fonduri europene prin Consiliul Judeţean Olt; 

În Planul Naţional de Restaurare pe anul 2014 al Ministerului Culturii, judeţul Olt are cuprinse 
următoarele obiective:  

-Restaurare pictura bisericească Mănăstirea Brâncoveni – 150.000 lei 
-Cetatea romano-bizantină „1ucidava” Corabia – 30.000 lei 
-Biserica „1finţii Împăraţi”, comuna 1toicăneşti – 200.000 lei 
-Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Măgura, comuna Perieţi – 60.000 lei 
-Biserica „1f. Nicolae”, comuna Gârcov – 30.000 lei 
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-Biserica „1f. Nicolae” sat Buşca, comuna Mihăieşti – 40.000 lei 
-Episcopia 1latinei şi Romanaţilor „Casa Fântâneanu”, 1latina – 150.000 lei 
A fost sistată finanţarea la obiectivele: Casa Memorială „Iancu Jianu” din Caracal, Biserica 

„Cuvioasa Paraschiva” de la Şerbăneşti din cauza problemelor financiare ale constructorului (1.C. 
Bacomet 1.R.L. 1latina), urmând a se organiza licitaţia pentru continuarea lucrărilor de restaurare; 

Urmărirea documentaţiilor pentru finanţare depuse la 1ecretariatul de 1tat pentru Culte de către 
Episcopia 1latinei şi Romanaţilor privind finanţarea lor în anul 2014 acestea fiind următoarele: 
Mănăstirea Brâncoveni (restaurare acoperiş cu tablă de cupru) – 250.000 lei; Catedrala Episcopală - 
200.000 lei; Biserica „1f. Ioan Botezătorul”, sat Ciureşti, comuna Corbu – 50.000 lei; Parohia „1f. M. 
Mc. Gheorghe", corn. Nicolae Titulescu - 100.000 lei; Parohia „1f. Ierarh Nicolae", Mun. Caracal - 
20.000 lei; Parohia „Toţi 1finţii", Mun. Caracal - 15.000 lei; Parohia „1f. Treime" din Corabia - 90.000 
lei; Parohia „1f. Voievoizi", satul 1trejeştii de 1us, corn. 1trejeşti - 60.000 lei; Parohia „Adormirea 
Maicii Domnului", Mun. 1latina - 40.000 lei; Parohia „1f. Arhangheli", satul Trepteni, corn. 
Vitomireşti - 50.000 lei; Parohia „1f. Arhangheli", satul Tătuleştii de Jos, corn. Tătuleşti - 50.000 lei; 
Parohia „1f. Ierarh Nicolae", satul Mierleştii de 1us, corn. Perieţi -50.000 lei; Parohia „1f. Arhangheli", 
satul 1chitu, corn. 1chitu - 50.000 lei; Parohia „1f. Arhangheli", satul Dejeşti, corn. Vitomireşti - 
50.000 lei. 

Începând cu anul 2013 pentru finanţarea lucrărilor de restaurare la monumente istorice – 
biserici, se solicită extrasul de carte funciară ce nu poate fi obţinut fără Titlul de Proprietate al 
imobilului, iar din numărul total de 240 biserici monumente istorice 150 nu deţin acest act; 

Derularea de acţiuni privind identificarea, localizarea şi stabilirea situaţiei juridice a 
monumentelor istorice  aflate în proprietate privată ori în administrarea autorităţilor locale şi care se 
află în stare de abandon şi degradare din localităţile Balş, Caracal, Radomireşti, Mihăieşti, 1trejeşti, 
Curtişoara, Dobreţu; 

În anul 2014 în trimestrul III Consiliul Judeţean Olt a alocat suma de 400.000 lei pentru 
refacerea drumului de acces la monumentul istoric de importanţă naţională „Mănăstirea Brâncoveni”, 
reabilitare necesară pentru introducerea în circuitul turistic naţional;  

Tot în anul 2014 Consiliul Judeţean Olt a alocat fonduri pentru sprijinirea lăcaşurilor de cult în 
realizarea lucrărilor de reparaţii curente, în sumă de 700.000 lei, conform ghidului solicitantului, 
instituţia noastră a emis avize specifice pentru bisericile monument istoric; 

Până în prezent s-au monitorizat activităţile derulate în cadrul Programului Prioritar Naţional 
pentru dotarea şi restaurarea aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban la 
proiectele declarate eligibile de către Ministerul Culturii, în acest scop în trimestrul II fiind emise 
adrese pentru primării care au în realizare proiecte de reabilitare cămine culturale prin Comisia 
Naţională de Investiţii pentru 14 localităţi precum Oboga, Grojdibodu, Fărcaşele, Dobrosloveni, 
Morunglav, Iancu Jianu, Brastavăţu, Urzica, Cîrlogani, 1toeneşti, Vitomireşti, Rusăneşti, Corbu, 
Verguleasa; 

Deplasare în localitatea Balş unde au avut loc discutii cu autorităţile publice locale privind 
realizarea unui proiect Centru Cultural Orăşenesc care să grupeze şi un muzeu local, ocazie cu care s-a 
verificat locaţia viitoare în raport cu zona de protecţie a monumentelor istorice; 

În anul 2013 a fost demarat  proiectul privind constituirea centrelor de informare turistică în 
Dobrosloveni, Caracal, Corabia şi 1latina, pentru care se vor aloca fonduri de la Ministerul Dezvoltării, 
în trimestrul IV 2014 la centrele de la Dobrosloveni şi Caracal lucrările au fost demarate, pentru care 
D.C. Olt a oferit consultanţă de specialitate şi sprijin logistic. 

Pentru protejarea patrimoniului arheologic s-a acţionat conform O.G. 43/2000 privind 
protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, 
după cum urmează: 

1-au fost centralizat autorizaţiile de supraveghere arheologică emise de Ministerul Culturii şi 
trimise informări către beneficiari, cu privire la responsabilităţile ce le revin pentru siturile Corabia şi 
Dobrosloveni; în trimestrul III s-au urmărit lucrările de săpătură arheologică autorizată M.C. pentru 
situl arheologice din Corabia la şantierul arheologic desfăşurat anual în organizarea Universităţii din 
Craiova, Facultatea de Istorie şi Muzeul din Corabia; 
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Au fost eliberate două certificate de descărcare de sarcină arheologică pentru terenuri din situl 
arheologic Romula (Reşca) şi au fost înregistrate cereri pentru construcţii în zone de protecţie a 
siturilor arhelogice pentru care s-au emis adrese de intrare în legalitate în ceea ce priveşte metodologia 
necesară realizării raportului de supraveghere arheologică; 

1-a monitorizat numărul de autorizaţii de construcţie eliberate de autorităţile locale în zonele cu 
patrimoniu arheologic şi în zonele de protecţie a monumentelor istorice din localităţile Gostavăţu, 
Corabia şi Dobrosloveni; 

Pentru supravegherea lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice 
întâmplătoare, asigurarea securităţii acestor zone în colaborare cu I.P.J. Olt şi autorităţile locale, a avut 
loc o  deplasare  în trimestrul I, în localitatea Orlea, la sesizarea Primăriei, unde a fost consemnată o 
descoperire arheologică întâmplătoare, şi în colaborare cu I.P.J. Olt s-au dispus măsurile legale, 
conform Legii 182/2000, ce au avut ca urmare colectarea materialeor arheologice identificate la faţa 
locului, împreună cu reprezentantul muzeului din Corabia;  

Analiza unui număr de 10 perimetre, conform cererilor şi documentaţiei depuse la D.C. Olt, din 
punct de vedere al prezenţei vestigiilor istorice şi arhelogice, amplasate pe teritoriul localităţilor Teslui, 
Curtişoara, Tufeni, Tia Mare, 1lătioara, Giuvărăşti, Izbiceni pentru care s-a emis adresa în vederea 
obţinerii autorizaţiei de construcţie, necesar firmei de investiţii care desfăşoară lucrări de extracţie a 
balastului;  

Continuarea implementării sistemului informaţional geografic (GI1), în format 1tereo 70, 
pentru protejarea patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie şi monumente istorice), fiind 
delimitate şi localizate monumente istorice şi sit-uri arheologice din localităţile Radomireşti, Teslui, 
Oporelu, Crîmpoia, Corabia, Vultureşti, Poboru, Corbu, 1corniceşti, Orlea, Dăneasa, Cungrea;  

Verificare sării de conservare şi securitate a sitului arheologic „Castru roman pe limes 
transalutanus”, din comuna Crâmpoia, unde s-au efectuat operaţiuni specifice de identificare şi 
localizare 1tereo 70 (GP1), a sitului arheologic din localitate, împreună cu autorităţile locale precum şi 
a sitului arheologic „Castru Roman” din comuna Gostavăţu, sat 1lăveni; 

Emiterea de adrese cu privire la situaţia patrimoniului arheologic aflat pe raza comunelor 
Cungrea, 1lătioara, Iancu Jianu, Bobiceşti, Dăneasa, 1latina la solicitarea autorităţilor locale, în 
contextul implementării prevederilor Legii 17/2014 privind vânzarea terenurilor, în baza aceleiaşi legi 
fiind emise 40 de adrese pentru neexercitarea dreptului de preemţiune al stautului, în contextul vânzării 
unor parcele de teren din localitatea 1prâncenata; 

Urmărirea desfăşurării lucrărilor de introducere a sistemului de gaze în oraşul Corabia, 
verificându-se potenţialul arheologic din zona de protecţie al monumentelor istorice, împreună cu 
specialişti de la Muzeul din Corabia; 

Verificare sării de conservare şi securitate a sitului arheologic „Aşezarea romana Romula”, din 
comuna Dobrosloveni, unde au avut loc săpături arheologice sistematice autorizate de către Ministerul 
Culturii, prin care se urmăreşte decopertarea şi punerea în valoare a acestui obiectiv arheologic, precum 
şi a „Sitului arheologic”, din comuna Oporelu, unde s-au efectuat operaţiuni specifice de identificare şi 
localizare 1tereo 70 (GP1), a sitului arheologic din localitate, împreună cu autorităţile locale; 

Deplasare în localitatea Dobrosloveni în trimestrul III, satul Reşca, comuna Dobrosloveni, unde 
împreună cu autorităţile locale în baza unei sesizări s-au făcut verificări cu privire la amplasarea unei 
construcţii situată în zona „sitului arheologic Romula”, luându-se măsuri pentru intrarea în legalitate. 

Pentru protejarea patrimoniului mobil s-a acţionat conform Legea 182/2001 privind privind 
protejarea patrimoniului cultural national mobil, după cum urmează: 

În baza Protocolului de Colaborare pentru protejarea patrimoniului cultural naţional nr. 
3078/2005 încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Culturii şi Cultelor 
precum şi a Protocolului de Colaborare încheiat la nivel judeţean între Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
şi D.C.C.P.C.N. Olt nr. 304/30.07.2007, s-a continuat (în comun sau individual, avându-se în vedere în 
peramanenţă corelarea constatărilor din teren) inventarierea şi verificarea stării de securitate – 
conservare a patrimoniului mobil la cultele religioase, acţiune efectuată în localităţi din Brâncoveni, 
Orlea, Potcoava, Drăghiceni, Fărcaşele, Dobrun, Corbu, Rusăneşti, Oporelu, Dăneasa, 1pineni, 
Făgeţelu, Vitomireşti, Vultureşti; 
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Au fost semnate parteneriate în domeniul patrimoniului mobil şi imaterial, în vederea 
desfăşurării proiectului privind promovarea meşterilor populari, împreună cu CJCPCT Olt, expoziţia 
inţiţiată de către Institutul Naţional al Patrimoniului cu tema „Domnitorul Constantin Brâncoveanu” şi 
proiectul privind evidenţa bunurilor culturale de cult împreună cu Episcopia 1latinei şi Romanaţilor; 

Au fost eliberate 2 certificare de export pentru bunuri culturale mobile şi au fost soluţionate 
cereri pentru bunuri culturale nesusceptibile de clasare şi au fost emise adrese specifice privind 
necesitatea eliberarării certificatului de export pentru bunuri culturale creaţie contemporană;  

1-au centralizat adeverinţe de export ale unor autorităţi publice, precum primării de localităţi 
sau ansambluri folclorice şi instituţii culturale care au efectuat deplasări în afara ţării cu ocazia 
participării la diverse festivaluri culturale; 

În vederea întocmirii documentaţiei clasării bunurilor culturale mobile pentru instituţiile 
nespecializate, consilierea şi evidenţa bunurilor clasate la instituţiile de specialitate au avut loc 16 
deplasări în localităţi unde se află  biserici monument istoric deţinătoare de bunuri susceptibile de 
clasare precum, 1pineni, Verguleasa, Corbu, Osica de 1us, Verguleasa, 1trejeşti şi s-a adus la cunoştină 
necesitatea clasării acestora conf. Legii 182/2000; 

În colaborare cu muzeele din judeţ privind măsurile de conservare şi securitate a obiectelor de 
patrimoniu deţinute de acestea, s-a urmărit în principal continuarea acţiunilor de clasare la muzee, entru 
realizarea fişelor de bunuri culturale mobile în  format electronic, conform Legii 182/2000 aflate în 
inventarul muzeelor orăşeneşti şi comunale din judeţ, în vederea clasării în patrimoniul cultural, s-au 
purtat discuţii de  informare şi s-a acordat sprijin metodologic pentru întocmirea fişelor de obiect la 
muzeul din Drăgăneşti-Olt, muzeul din Corabia şi s-a verificat stadiul de realizare a fişelor la muzeul 
de la Mănăstirea Brâncoveni şi Mănăstirea 1trehareţ; 

În vederea revigorării punctelor muzeale cu bogată tradiţie cultural istorică şi a stimulării 
apariţiei şi înfiinţării colecţiilor private s-au purtat discuţii cu autorităţile locale cu privire la alcătuirea 
şi organizarea colecţiei muzeale, conform legislaţiei în vigoare, în comuna Dobrun, Ianca şi Cungrea, 
reorganizarea colecţiei muzeale din comuna 1prâncenata, funcţionarea colecţiei muzeale săteşti din 
comuna Orlea; 

1-a acţionat pentru monitorizarea respectării prevederilor legale privind activitatea muzeelor şi 
colecţiilor, cu accent pe clasare, evidenţă, protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural 
naţional mobil deţinut la muzeele din Corabia, Drăgăneşti-Olt. 

Pentru protejarea monumentelor de for public conform Legii 120/2006 monumentelor de 
for public, şi aplicare legislaţiei în domeniu privind Fondul Cultural Naţional şi timbrul monumentelor 
istorice, s-a acţionat după cum urmează: 

Desfăşurarea de acţiuni privind inventarierea şi fotografierea monumentelor de for public din 
localităţile Caracal, 1pineni, Verguleasa, Corbu, Osica de 1us, Verguleasa, 1trejeşti, Gârcov în baza 
legii 120/2006; 

În vederea amplasării monumentelor de for public în judeţ au fost analizate documentaţii pentru 
construcţia de monumente de for public în localităţile Valea Mare şi Caracal; au avut loc discuţii cu 
autorităţile locale pentru finalizarea întocmirii documentaţiei privind construcţia de monumente de for 
public în oraşul Balş (grup statuar amplasat în faţa primăriei Balş); 

Pentru respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată la Fondul Cultural Naţional, implementarea 
şi aplicarea prevederilor H.G.R. 1502 / 2007 privind colectarea timbrului monumentelor, de la agenţii 
economici aflaţi în zona de protecţie a monumentelor istorice din judeţul Oll au fost efectuate deplasări 
şi înaintate înştiinţări către persoane particulare sau private cu activităţi comerciale din localităţile 
Caracal şi 1latina; 

Pentru sprijinirea creaţiei artistice contemporane prin susţinerea taberelor de creaţie, 
organizarea de expozţii şi evenimente culturale în parteneriat cu alte instituţii s-a acţionat după 
cum urmează: 

Direcţia pentru Cultură Olt a participat prin reprezentanţii săi la  manifestările culturale 
desfăşurate la nivelul judeţului Olt aşa cum au fost cuprinse în Calendarul Cultural al Manifestărilor 
culturale din judeţul Olt pe anul 2014; 
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1-a acordat sprijin logistic pentru primăriile localităţilor judeţului nostru în realizarea unor 
proiecte şi a unor manifestări culturale şi în sprijinirea ansamblurilor folclorice din subordinea 
primăriilor în vederea participării la diverse manifestări naţionale şi internaţionale pentru anul 2014, 
fiind îndrumate autorităţile publice locale din localităţile Dobrosloveni, Izbiceni, Festivalul Naţional 
„Corabia de Aur” din oraşul Corabia, „Sărbătoarea pâinii” din 1corniceşti; 

Participarea la manifestarea prilejuită de expoziţia şi lansarea cărţii „Culele din Oltenia ... şi 
evoluţia lor până astăzi” organizată de Ministerul Culturii, Uniuniea Arhitecţilor din România – 
Regiunea Oltenia; 

În luna noiembrie s-a participat la Calafat, la „Conferinţa pentru turism durabil la Dunărea de 
Jos”, ce a avut drept scop dezvoltarea economică şi socială durabilă a zonei de sud-vest a României şi 
care să cuprindă şi patrimoniul cultural turistic;  

În trimestrul IV la invitaţia Consiliului Judeţean Olt în parteneriat cu Asociaţia „Gândeşte 
Verde”, a avut loc seminarul şi finalizarea unui proiect judeţean cu privire la biodiversitatea  zonelor 
protejate şi patrimoniul cultural turistic din aceste arii protejate; 

Deplasare la Mănăstirea Brâncoveni unde a avut loc Conferinţa finală cu privire la Proiectul 
cultural „Muzee și colecții religioase. Tezaurul brâncovenesc și postbrâncovenesc de la Mănăstirile 
Hurezi și Brâncoveni”; 

Participarea la Caracal la manifestările prilejuite de sărbătorirea „Zilelor muzeului 
Romanaţiului Caracal” ocazie cu care s-au discutat probleme referitoare la clasarea bunurilor cultrale 
mobile precum şi necesităţile şi problemele cu care se confruntă acest muzeu; 

În ceea ce priveşte accesul la informaţii de interes public, în baza Legii 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, până în prezent la Direcţia pentru Cultură Olt au fost înregistrate 
un număr de 6 solicitări de informaţii de interes public, pentru toate fiind formulate răspunsuri privind 
soluţionarea acestora. Deasemenea au fost înregistrată în baza aceleiaşi legi şi o reclamaţie de natură 
administrativă aceasta fiind soluţionată pozitiv. 

 

Capitolul 16 – Relaţii interetnice 

 Analiza gradului de angajare la nivelul primăriilor a experţilor locali pentru romi 
Biroul Judeţean pentru Romi  a centralizat situaţia experţilor locali pe probleme de romi, astfel 

că la nivelul judeţului în semestrul II 2014 din cele 13 localităţi în care există post creat în organigrama 
proprie, doar 9 primării au expert angajat, respectiv Caracal, Corabia, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt, 
Brastavăţu, Coteana, Fălcoiu, Ianca, Iancu-Jianu,  întrucât la 1latina, Grădinari şi Obârşia pesoanele se 
află în concediu fără plată de la 6 luni – la 1 an, iar la Balş expertul local şi-a dat demisia. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1221/2011, privind Strategia Guvernului 
României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012 – 
2020, Biroul Judeţean pentru romi a asigurat coordonarea activităţii experţilor locali pe probleme de 
romi din cadrul primăriilor prin instruiri astfel: 

-   completarea „Fişei de lucru Probleme şi nevoi ale comunităţii de romi”, privind evaluarea 
problemelor din comunităţile de romi în semestrul II 2014; 

- realizarea propunerilor de proiecte şi acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei din comunităţile 
de romi care să fie incluse în 1trategia de dezvoltare a Judeţului Olt, respectiv 1trategia de dezvoltare a 
Municipului 1latina pentru perioada 2014-2020. 

- instruirea privind cadrul legal pentru propunerea angajării de mediatori sanitari romi în 
comunităţile de romi unde este necesar.  

Biroul Judeţean pentru Romi a informat autorităţile administraţiilor publice locale, precum şi 
organizaţiile neguvernamentale în privinţa finanţărilor care au ca grup ţintă comunităţile de romi. 

 
Activitatea Grupului de Lucru Mixt 
La nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt funcţionează Grupul de Lucru Mixt, creat în 

conformitate cu Strategia Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii romilor pentru perioada 2012 – 2020, având ca principal scop abordarea problemelor cu 
care se confruntă comunităţile de romi.  
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Grupul este format din: reprezentanţi ai instituţiilor publice deconcentrate, experţi pe probleme 
de romi din cadrul primăriilor, mediatori sanitari romi, mediatori şcolari romi, lideri locali romi, ONG 
– uri care au ca obiectiv principal abordarea problematicii rome. 1ecretariatul grupului este asigurat de 
către Biroul Judeţean pentru Romi, care convoacă membrii, persoanele abilitate în oferirea de soluţii 
concrete, întocmeşte procesele-verbale ale întâlnirilor şi ţine permanent legătura cu membrii grupului. 

Pe parcursul  perioadei analizate, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt au avut loc 5 
întâlniri ale Grupului de Lucru Mixt, în care au fost dezbătute problemele comunităţilor de romi după 
cum urmează: 

1. Organizarea grupului  de lucru mixt la nivel local 
În judeţul Olt există un număr de 12 grupuri de lucru locale/grupuri de lucru mixte, acţiunile 

iniţiate şi desfăşurate în cadrul acestora au vizat în principal:  
• Realizarea propunerilor de proiecte şi acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei din 

comunităţile de romi care să fie incluse în 1trategia de dezvoltare a Judeţului Olt, respectiv 1trategia de 
dezvoltare a Municipului 1latina pentru perioada 2014-2020; 

• Abordarea problemelor de sănătate din comunităţile de romi; 
• Mediatizarea măsurilor afirmative acordate de Guvernul României pentru elevii romi la 

nivelul liceelor din judeţ şi a facultăţilor din ţară; 
• Prezentarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor în derulare la nivelul comunităţilor 

de romi. 
2. Discuţii privind necesitatea încadrării de mediatori sanitari romi  
Biroul Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt a informat 

autorităţile publice locale din Caracal, Balş, Piatra-Olt, Corabia, Potcoava, Corbu, Fălcoiu, Grădinari, 
Ianca, Ipoteşti, 1cărişara, 1toeneşti, 1trejeşti şi Vişina Nouă, în privinţa posibilităţii 
încadrării/suplimentării numărului de mediatori sanitari în comunităţile cu număr însemnat de romi. 

La nivelul Judeţului Olt există în prezent 11 mediatori sanitari romi angajaţi de către Direcţia de 
1ănătate Publică. Aceştia îşi desfăşoară activitatea în comunităţile de romi din localităţile: 1latina, 
Caracal, Balş, Drăgăneşti – Olt, Piatra – Olt, Iancu - Jianu.  

Activităţile mediatorilor sanitari romi au fost centrate pe campanii de informare şi prevenire:  
- metode de prevenire a hepatitei, in cadrul careia au fost consiliate un număr de 35 de 
persoane; 
- promovarea alimentaţiei la sân, avantajele alimentaţiei naturale; 
- promovarea sănătăţii orale; 
- promovarea principalelor metode contraceptive si a importanţa utilizării acestora cu ocazia 
“Zilei mondiale a contracepţiei”, in cadrul careia au fost consiliate un număr de 55 de persoane 
- campanii de conştientizare a importanţei vaccinului în comunităţile de romi. 
3. Creşterea accesului romilor la un învăţământ de calitate  
La nivelul Judeţului Olt există 9 mediatori şcolari romi şi 7 profesori de limba, istoria şi 

tradiţiile romilor, angajaţi în şcolile cu procent mare de elevi romi: Şcoala nr.1 Balş, Şcoala nr.6 
Caracal, Şcoala Nr. 2 Drăgăneşti–Olt, Liceul Piatra-Olt, Şcoala Nr.1 Corabia, Şcoala Nr.4 Corabia.  

Printre cele mai importante realizări în domeniul educaţional amintim: 
- Biroul Judeţean pentru Romi a promovat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, a 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt dar şi în comunităţile de romi Programul Burse Universitare Roma 
Memorial adresate studenţilor romi;  

- în Oraşul Corabia au fost desfăşurate activităţi de informare a părinţilor cu privire la 
beneficiile frecventării instituţiilor de educaţie timpurie care au dus la creşterea procentului copiilor 
înscrişi în învăţământul timpuriu cu 10%; 30 de copii au fost înscrişi în clasa pregătitoare; 30 de copii 
din Corabia au fost înscrişi în clasa I; 

- la Şcoala Gimnazială Virgil Mazilescu  au avut loc activităţi care au constat în facilitarea 
accesului la educaţie a 11 copii pentru înscrierea în Centrul de Zi 1fânta Elena Corabia, unde vor 
beneficia de sprijin la efectuarea temelor şi vor primi o masă caldă; 

- în cadrul Grădiniţei cu Program Normal 1cărişoara, a fost achiziţionată şi pusă în funcţiune 
centrala termică; 
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- un număr de  56 copii din cadrul 1tructurii nr.1 a Şcolii Virgil Mazilescu  au beneficiat de 
hăinuţe şi rechizite;  

- comunitatea Rudari din Iancu Jianu a obţinut microbuz pentru transportul elevilor către 
centrul comunei (4-5 km.); 

- toţi mediatorii şcolari din judeţul Olt au participat la cursuri de formare prin programe 
finanţate din fonduri europene; 

- în Zona Gară a Oraşului Drăgăneşti – Olt, s-a început construirea grădiniţei prin proiect 
finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Consiliul Local; 

- în Oraşul Piatra Olt, profesorul de limba romani şi mediatorul şcolar au desfăşurat activităţi 
extraşcolare în care au fost implicaţi elevii romi, astfel: “Vara”, „Fantezie şi culoare”, „Concursul 
naţional de creaţie romă ţtefan Fuli”, “Olimpiada de limba şi literatura romani”, „Lada de zestre a 
bunicii”;   

- toţi mediatorii şcolari din judeţ au participat la cursuri de formare prin programe finanţate 
din fonduri europene; 

- o serie de elevi şi studenţi voluntari din licee precum Colegiul Nacional “Radu Greceanu”, 
Colegial Naţional Vocaţional “Nicolae Titulescu” au ajutat la consilierea elevilor şi părinţilor romi în 
vederea înscrierilor la liceu şi facultate pe locurile speciale. 

La nivel de judeţ a fost acualizat planul de desegragare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt şi 
au fost înfiinţate 7 comisii pentru combaterea segregării şi promovarea calităţii educaţiei  în 
următoarele unităţi şcolare: Colegiul Naţional „Ioniţă Asan”, Caracal; Liceul „Constin Filipescu”, 
Caracal; Şcoala „Virgil Mazilescu”, Corabia; Şcoala „Ştefan Protopopescu”, 1latina; Şcoala n.1 
1latina; Liceul Piatra-Olt; Şcoala nr.1 Balş. De asemenea au fost institituite măsuri suplimentare de 
monitorizare şi evaluare pentru unităţile şcolare: Liceul „Ioniţa Asan” Caracal şi Şcoala gimnazială 
„Ştefan Protopopescu”, 1latina. 

În anul şcolar 2014 - 2015 au fost repartizaţi un număr de 34 elevi romi în cadrul liceelor din 
judeţ pe locurile speciale acordate elevilor de etnie romă de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt la 
licee de renume precum: Colegiul Naţional “Radu Greceanu”, Colegiul Naţional “Ion Minulescu”, 
Colegiul Naţional Vocaţional “Nicolae Titulescu” .  

De asemenea, au fost mediatizate măsurile afirmative acordate de către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei, a 602 de locuri distincte la admiterea tinerilor romi în învăţământul superior de 
Stat  precum şi în procesul de recrutare a ofiţerilor şi subofiţerilor de poliţie şi jandarmi din rândul 
cetăţenilor de etnie romă în anul Universitar 2013-2014, fiind acordate un număr de 10 recomandări .  

4. Promovarea culturii şi tradiţiilor romilor  
Comunitatea de romi din Judeţul Olt va beneficia de restaurarea „Atelier Intercultural 

Victoria” din Municipiul 1latina în baza unui parteneriat încheiat cu Primăria Municipiului 1latina. 
Acesta va fi renovat cu fonduri norvegiene şi va deveni un loc în care se vor putea desfasura mai multe 
activităţi culturale. Proiectul presupune o investiţie de aproximativ 6,3 milioane de lei, bani care vor 
asigura pentru Cinematograful Victoria aparatură de ultimă generaţie.  

Cultura şi tradiţiile romilor sunt promovate prin studiul limbii romani şi a istoriei şi tradiţiilor 
romilor la 6 şcoli din judeţ (Şcoala Nr.1 Balş, Şcoala Nr.6 Caracal, Şcoala Nr.2 Drăgăneşti –Olt, Liceul 
Piatra-Olt, Şcoala Nr.1 Corabia, Şcoala Nr.4 Corabia).  

Există în Judeţul Olt două clase în  care  se studiază în limba romani: la Şcoala 1toeneşti şi la 
Liceul Tehnologic ”Constantin Filipescu” din municipiul Caracal. 

Casa Corpului Didactic Olt a primit din partea Ministerului Educaţiei Naţionale un număr de 14 
volume, materiale educaţionale cu şi depre romi, care pot ajuta la dezvolatea unei reţele de educaţie 
incluzivă. 

5. Prezentarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor în derulare la nivelul comunităţilor 
de romi din Judeţul Olt 

● Judeţul Olt este unul dintre beneficiarii proiectului  „Zefir. Împreună pentru puterea de 
acţiune”, prin localităţile 1latina, Caracal, Piatra-Olt şi Grădinari. Proiectul  este iniţiativa unui 
consorţiu coordonat de Terre des Hommes şi format din Amare Rromentza, Agenţia Împreună, 
Fundaţia PACT şi Fundaţia Pestalozzi ca parteneri principali şi Habitat for Humanity şi 1A1TIPEN ca 
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parteneri asociaţi. Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei.  Perioada de desfăşurare 
este 01 mai 2013 – 28 februarie 2017. Prin acest proiect, se doreşte îmbunătăţirea accesului la educaţie 
şi sănătate pentru peste 20.000 de persoane care trăiesc în mediul rural şi urban din 12 comunităţi din 
judeţele Olt, Dolj şi Gorj. Persoanele vizate prin proiect aparţin unor grupuri vulnerabile, în special 
romi, cu precădere femei, tineri şi copii. 

ZefiR se bazează pe o abordare integrată privind sănătatea şi educaţia, ca arii prioritare de 
acţiune, alături de locuire – ca domeniu complementar, având la bază dezvoltarea comunitară ca 
abordare transversală. Astfel, beneficiarii şi ceilalţi membrii din cele 12 comunităţi sunt implicaţi direct 
în toate etapele de  implementare, pornind de la analiza nevoilor comunităţii şi până la evaluarea 
impactului, cu participarea largă a tuturor factorilor interesaţi. Prin abordarea propusă, zefiR este o 
schimbare de abordare prin care grupurile ţintă sunt implicate direct în proces atât pentru a construi 
încredere în comunitate, cât şi pentru a asigura că soluţiile găsite sunt sustenabile pe termen lung. 
Intervenţia în fiecare comunitate va fi, în primul rând, adaptată nevoilor reale identificate local, dar şi 
intersectorială. 

Dintre activităţile derulate în semestrul II 2014 în judeţul Olt enumerăm: 
- “After school”, activitate susţinută de Amare Rromentza, în cadrul căreia beneficiază de 

asistenţă educaţională şi masă un număr de 60 de elevi din învăţământul primar şi gimnazial 
,continuată şi în această perioadă. 

- “ţcoala este importantă pentru copilul tău”, activitate derulată de Grupul de Iniţiativă din 
Caracal. Proiectul presupune amenajarea unui centru de informare în incinta grădiniţei  

- “ACasă în comunitatea TA”, în cadrul căruia a fost reabilitat acoperişul blocului de 
apartamente din str. Carpaţi, nr.73, unde sunt un număr de 48 de apartamente. 

 - Activitatea “Centrului Comunitar de Asistenţă Medico-Socială Slatina”, dezvoltat şi 
implementat de Centrul Romilor pentru Politici de 1ănătate – 1A1TIPEN, în asociere cu Fundaţia 
„Terre des Hommes”, cu sprijinul Primăriei şi a Consiliului Local 1latina. În cadrul centrului se 
desfăşoară activităţi specifice de consultaţie, recomandări către specialişti, etc. Centrul este deservit de 
către un medic, un asistent şi un mediator sanitar. Periodic, centrul oferă servicii şi în comunităţile de 
romi din Piatra-Olt, Caracal, Grădinari. 

 - Parcuri de joacă în comunităţile de romi din Piatra – Olt, Grădinari şi 1latina proiecte 
finanţate de Terre des Hommes au ca principal scop îmbunătăţirea condiţiilor de pertecere a timpului 
liber şi de dezvoltare a copiilor de etnie romă prin realizarea şi dotarea de parcuri de joacă. 

●  Proiectul “Promovarea conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale, îndeosebi în 
comunităţile de romi şi alte comunităţi defavorizate socio-economic”, finanţat de Guvernul Elveţiei în 
colaborare cu Guvernul României, are ca principal obiectiv întărirea segmentul poliţiei de ordine 
publică din mediul rural prin dezvoltarea capacităţilor de formare în domeniul poliţiei rurale, precum şi 
a limbii şi culturii romani. Astfel, pentru realizarea acestui deziderat, pe lângă celelalte activităţi 
conexe proiectului, face parte şi înfiinţarea Centrului de Cultură în Limba Romani, creat în incinta 
Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu”, 1latina. În perioada februarie – 
aprilie, 4 poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt participă la cursul de învăţare a 
limbii romani. 

 ● La nivelul Judeţului Olt se implementează 2 proiecte care au ca principal scop sprijinirea 
persoanelor care nu au reuşit să işi termine învăţământul obligatoriu, cu accent pe populaţia de etnie 
romă, prin programe de tip „A doua şansă”, finanţate prin PO1DRU, „A doua şansă pentru un viitor 
împreună”  la Şcoala nr.1 1latina şi „Eu vreau mai mult, eu pot mai mult”, la Şcoala din Grădinari. 

● Centrul Cariere al Fundației Ruhama în parteneriat cu primăria comunei Grădinari derulează 
proiectul „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al județului OLT”,  
finanţat prin PO1DRU. Proiectul vizează facilitarea accesului la muncă a membrilor comunităților 
locale aflate în situație de excluziune socială din județul Olt.  
Proiectul oferă oportunități pentru persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 
șomeri, șomeri de lungă durată, șomeri tineri, urmărind dezvoltarea resursei umane în zonele rurale ale 
județului Olt, pentru a facilita creșterea gradului de ocupare al acestora în activități non-agricole și 
crearea de noi locuri de muncă și noi forme de ocupare pentru lucrătorii din mediul rural. 
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●  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Olt derulează în perioada 2014 – 2015, 
proiectul strategic: „Economia socială - o alternativă viabilă pentru incluziunea socială a grupurilor 
vulnerabile”, finanţat prin Programul Operaţional 1ectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013. Acest proiect are ca scop integrarea tinerilor pe piaţa muncii. 

● În comunitatea de romi din Municipiul 1latina se lucrează la asfaltarea străzii Grădişte. 
● Biroul Judeţean pentru Romi a informat autorităţile administraţiilor publice locale, precum şi 

organizaţiile neguvernamentale în privinţa finanţărilor care au ca grup ţintă comunităţile de romi. 
 
Stadiul de întocmire/centralizare/realizare a   planurilor locale de acţiune 
În semestrul II 2014, principalele realizări din planurile locale de acţiune la nivelul judeţului Olt 

sunt: 
Municipiul Slatina  
Au fost sprijiniţi la refacerea certificatelor de naştere pierdute un număr de 14 persoane, iar la 

obţinerea cărţilor de identitate pierdute sau expirate un număr de 4 de persoane. 
Municipiul Caracal 
- La nivelul primăriei municipiului Caracal, se derulează campania în scopuri caritabile „Fii 

bun ...!”, prin intermediul căreia se donează familiilor nevoiaşe alimente, haine, rechizite şi 
încălţăminte. 

Oraş Corabia 
-    Prin Hotărârea de Guvern nr. 1237/2008, privind Programul pilot „Locuinţe sociale pentru 

comunităţile de romi”, a fost aprobată construirea a 28 de locuinţe sociale pentru cetăţenii de etnie 
romă din Oraşul Corabia.  Proiectul se află în fază de proiectare tehnică. 

- Au fost sprijiniţi la refacerea certificatelor de naştere pierdute un număr de 105 persoane, 
iar la obţinerea cărţilor de identitate pierdute sau expirate un număr de 50 de persoane.   

Oraş Drăgăneşti-Olt 
-    În Oraşul Drăgăneşti-Olt s-a început construirea grădiniţei din zona Gară, proiect finanţat de 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Consiliul Local Drăgăneşti – Olt.    
Totodată, Biroul Judeţean pentru Romi a centralizat propunerile din partea primăriilor, liderilor 

locali, experţilor locali pe probleme de romi, mediatorilor sanitari, mediatorilor şcolari, privind 
proiectele şi acţiunile prioritare pentru comunităţile de romi din judeţ şi au fost incluse în 1trategiile de 
dezvoltare a municipiului 1latina, respectiv a judeţului Olt pentru perioada 2014-2020. 

Comuna Coteana  
-    Au fost realizate campanii de popularizare a măsurii 112 “Instalarea tinerilor fermieri” din 

cadrul programului PNDR. 
-    În localitate se derulează programul „ţcoală după şcoală” prin activităţi de tip „after 

school” în cadrul Centrului social înfiinţat prin programul PNDR, Măsura 322. 
Comuna Iancu Jianu 
- Consiliul Local a alocat 10.000 lei pentru forarea a două puţuri în Cătunul Rudari. 
- Consiliul Local a alocat 13.000 lei pentru reparaţia DC către Cătunul Rudari.  
- Asfaltarea drumului C9 din Catunul Rudari  
- Un număr de 56 persoane au obţinut diploma de calificare în meseria de lucrător comercial, 

iar alte 64 de persoane sunt în curs de obţinere a diplomei pentru meserii precum vânzător şi operator 
date. 

- Consiliul Local implementează proiectul “Modernizare piaţă agro-alimentară”  
- În comunitatea de rudari aflată la cca. 5 km. de centrul comunei s-a început construirea unei 

grădiniţe, finanţată de Banca Mondială.    
Comuna Osica de Sus 
- Consiliul Local a depus proiect în vederea realizării reţelei de canalizare în zona comunităţii 

de romi. 
Comuna Scărişoara 
- Înfiinţarea unei reţele electrice de 300 metri pentru un număr de 30 gospodării de pe strada 

stadionului  din comuna  
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- Reabilitarea drumurilor din comunitatea de romi din comuna 1cărişoara.  
 
Acţiunile desfăşurate în judeţ  
În semestrul II, consultantul pe probleme de romi din cadrul Cancelariei Prefectului a participat 

la şedinţele grupului de lucru mixt din Corabia, Caracal şi Iancu - Jianu.  
Au fost organizate un număr de 30 de întâlniri la nivel de judeţ în care cetăţenii au fost 

informaţi asupra respectării drepturilor omului şi implicit a drepturilor minorităţilor în special a 
minorităţii rome. 

Cu sprijinul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Olt au fost  mediate 158 persoane 
de etnie romă, din care 62 persoane au fost încadrate în câmpul muncii.   

În perioada analizată au fost derulate un număr de 95 acţiuni de prevenire în cadrul programelor 
”Stop violenţei şi discriminării în şcoli! Indiferenţa doare!” şi ”Școli în siguranţă”  - acţiuni de 
prevenire în zona unităţilor de învăţământ din 1latina, Osica de 1us, Potcoava, 1corniceşti, Drăgăneşti 
– Olt, Corabia, Balş, 1chitu, Caracal. 

Informare cu privire la problemele legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi 
locuinţelor deţinute de romi   

În conformitate cu „Fişa de probleme şi nevoi ale comunităţii locale de romi ”, pe baza căreia 
Biroul Judeţean pentru Romi a centralizat problemele din comunităţile de romi, în baza de date a 
instituţiei sunt un număr de 986 locuinţe fără acte de proprietate, în realitate dimensiunea problemei 
este mult mai mare, printre localităţile cu probleme deosebite amintim: 1latina – 520, Caracal – 130, 
Corabia – 46, Drăgăneşti-Olt – 57, Grădinari – 81, 1toeneşti – 118, Şerbăneşti - 30.  

Pentru un  număr de 144 locuinţe actele de proprietate sunt în curs de realizare prin intermediul 
finanţărilor acordate primăriilor Drăgăneşti-Olt şi Grădinari prin programul Agenţiei Naţionale pentru 
Romi “Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor”, astfel: 

 ● Proiectul “Împreună pentru legalitate”, derulat de primăria comunei Grădinari în perioada 
iulie – decembrie 2014. Bugetul proiectului a fost de 179.995 lei şi a vizat punerea în legalitate a 104 
locuinţe ale cetăţenilor de etnie romă care deţin locuinţe şi curţi aferente fără documente 
corespunzătoare.  

● Proiectul „Dreptul la statutul de proprietar”, derulat de Primăria Oraşului Drăgăneşti-Olt, 
care a vizat punerea în legalitate a 40 locuinţe ale cetăţenilor de etnie romă care deţin locuinţe fără acte 
de proprietate. Bugetul proiectului a fost de 50.000 lei. 

Problematica persoanelor de etnie romă care nu au acte de proprietate asupra terenurilor şi 
locuinţelor are un caracter complex, iar până în prezent iniţiativele pentru obţinerea acestor acte au fost 
izolate şi s-au desfăşurat local, presupunând cheltuieli semnificative, este necesară o strategie realistă 
de abordare în acest sens, în care să fie implicaţi alături de reprezentanţii judeţeni şi locali care 
monitorizează problemele cu care se confruntă cetăţenii de etnie romă şi ceilalţi factori responsabili în 
acest domeniu. 

Informare cu privire la parteneriatele durabile dintre Instituţia Prefectului – Judeţul Olt, 
autorităţile locale şi reprezentanţii ONG-urilor, privind problematica romă 

• Campania cu scopul “Sprijin umanitar  pentru FLORINA MOŢOG din Municipiul Slatina, 
Judeţul Olt”, diagnosticată cu scolioză idiopatică toracală a avut ca parteneri Instituţia Prefectului – 
Judeţul Olt şi Gazeta Oltului. În cadrul campaniei şi a spectacolului caritabil organizat pentru acest caz 
au rezultat 10.921 lei. Familia Moţog este sprijinită şi cu alimente, haine, medicamente, odată cu 
alăturarea campaniei noastre a următorilor parteneri: Consiliul Judeţean Olt, Casa de Asigurări de 
1ănătate Olt, Fundatia Wiliam Tyrrell – Centrul International de Voluntariat şi Resurse Pentru 
Comunitate 1latina,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Crucea Roşie - Filiala Olt, 1pitalul Judeţean de 
Urgenţă 1latina, Direcţia Generală de Asistenţă 1ocială Olt. 

• Pentru derularea proiectului „zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune”,  au fost încheiate 
parteneriate de colaborare cu autoritățile administrațiilor publice locale din municipiile 1latina și 
Caracal, orașul Piatra – Olt și comuna Grădinari. 



Pagina 183 din 183 

• Partenerii proiectului „Eu vreau mai mult, eu pot mai mult”, finanţat prin Programul 
Operaţional 1ectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, sunt:  Şcoala cu clasele I-VIII Grădinari, 
primăria comunei Grădinari şi Asociaţia Rom-Grand.  

• Partenerii proiectului “Împreună pentru legalitate”, finanţat de Agenţia Naţională pentru 
Romi prin programul “Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor”, sunt: Primaria Comunei 
Gradinari si Asociatia Centrul de Resurse pentru Egalitate Aeqvitas. 

• Partenerii proiectului „Dreptul la statutul de proprietar”, finanţat de Agenţia Naţională pentru 
Romi prin programul “Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor”, sunt: Primaria Oraşului 
Drăgăneşti-Olt şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei 1ociale Olt. 

• Proiectul „Împreuna pentru educaţie”, derulat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei 
1ociale Olt este finanţat de Primăria Municipiului 1latina. 

• Proiectul „Descoperă lumea de lângă tine”, finanţat de Terre des Hommes are ca parteneri 
Şcoala Nr.1 1latina, Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei 1ociale Olt, Grupul de iniţiativă – 
Comitetul Consultativ 1latina. 

Probleme şi dificultăţi întâmpinate, sugestii, recomandări, propuneri de soluţii în vederea 
implementării H.G. nr.1221/2011 

Există comunităţi cu număr însemnat de romi, care nu beneficiază de servicii ale mediatorilor 
sanitari, fiind nevoie de încadrarea a încă cel puţin 9 mediatori sanitari romi, pentru localităţile:  

� 2 mediatori Corabia (cu o populatie de 2500 romi); 
� 1 mediator Potcoava (cu o populatie de 680 romi); 
� 1 mediator Brebeni, (cu o populatie de cca.438 romi); 
� 1 mediator Corbu, (cu o populatie de cca.315 romi); 
� 1 mediator Fălcoiu, (cu o populatie de cca.1170 romi); 
� 1 mediator 1cărişoara, (cu o populatie de cca.785 romi); 
� 1 mediator 1toeneşti, (cu o populatie de cca.447 romi); 
� 1 mediator Valea Mare, (cu o populatie de cca.535 romi). 
Este de menţionat că pentru Oraşul Corabia, a existat aprobare în anul 2006 din partea 

Ministerului 1ănătăţii în vederea încadrării de mediatori sanitari pentru comunitatea de romi, dar în 
Corabia nu a fost încadrată nicio persoană.  

De asemenea,  un post de mediator sanitar din cele trei aprobate pentru municipiul Caracal, a 
rămas liber în anul 2011, prin demisia mediatorului. 

 


