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1. Prezentare succintă a Judeţului Olt 
Judeţul Olt este unul dintre cele 41 de judeţe în care este împărţit teritoriul României, fiind 

organizat în 112 unităţi administrativ-teritoriale, din care două  municipii (Slatina şi Caracal), 6 oraşe 
(Balş, Corabia, Scorniceşti, Potcoava, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt) şi 104 comune cu 377 sate, ocupând 
o suprafaţă de 5.498 km² din teritoriul României.  

Ca poziţie istorico-geografică, judeţul face trecerea între  vechile provincii istorice Oltenia şi 
Muntenia, având o legătură permanentă cu restul ţării, cu Banatul prin valea Dunării, cu Transilvania 
prin valea Oltului, iar prin portul dunărean Corabia, are ieşire la Marea Neagră.  

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.  

De la limita de nord a judeţului, până în apropiere de Slatina, reşedinţa acestuia, se întinde 
zona de dealuri subcarpatice, iar la sud de aceasta, până la Dunăre, se desfăşoară Câmpia Boianului, 
subunitate a marii Câmpiei Române, în partea stângă oraşul centru fiind mărginit de râul Olt a cărui 
vale – valea Oltului – reprezintă o adevărată axă a teritoriului judeţului. Poziţia geografică şi relieful 
determină, în mare măsură şi manifestarea elementelor climatice, pe întinderea judeţului, clima, ca şi 
în întreaga ţară, fiind temperat continentală, manifestându-se prin ierni aspre şi veri uscate. 

Condiţiile naturale relieful, clima şi solul au asigurat condiţii optime pentru dezvoltarea în 
judeţul Olt a tuturor ramurilor agriculturii. 

Economia judeţului Olt a reuşit să depăşească dificila perioadă de tranziţie, dezvoltându-se 
economia de piaţă prin încurajarea privatizărilor şi investiţiilor străine. Industria judeţului Olt 
reprezintă principalul sector de activitate. Este reprezentată de toate ramurile industriale, însă 
ponderea este deţinută de industria metalurgică, respectiv producerea și prelucrarea aluminiului.  

Slatina a devenit un cuvânt aproape sinonim cu industrializarea puternică şi trecerea timpului 
nu a știrbit cu nimic din acest renume al oraşului, pentru că astăzi platforma industrială este în 
continuă consolidare şi majoritatea agenţilor economici existenţi prognozează noi extinderi şi alte 
investiţii. 

Condiţiile naturale relieful, clima şi solul au asigurat condiţii optime pentru dezvoltarea în 
judeţul Olt a tuturor ramurilor agriculturii. 

Populaţia judeţului Olt la 1 iulie 2015 era de 452.096 locuitori, din care în mediul urban  
196.602 locuitori şi în mediul rural 255.593 locuitori. Populaţia ocupată civilă la nivelul judeţului, la 
data de 1 ianuarie 2015, a fost de 160,8 mii persoane, structura acesteia pe domenii de activitate se 
prezintă astfel: 

- Agricultură, silvicultură şi pescuit: 74,6 mii persoane; 
- Industrie: 30,7 mii persoane; 
- Construcţii: 8,7 mii persoane; 
- Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor: 14,9 mii 
persoane;   
- Transport şi depozitare: 5,0 mii persoane; 
- Sănătate şi asistenţă socială: 6,2 mii persoane; 
- Invăţământ: 6,9 mii persoane; 
- Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public: 3,7 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.2015 faţă de perioada similară din 
anul precedent precum şi în luna decembrie 2015 faţă de luna decembrie 2014. Astfel, în perioada              
11.I.–31.XII.2015 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 4,8%.  
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În luna noiembrie  2015, indicele valoric al cifrei de afaceri totală  a unităţilor industriale 
faţă de luna similară din anul precedent a fost mai mic cu 12,2%. De asemenea indicele valoric al 
cifrei de afaceri în perioada 1.I.–31.XII.2015 a fost cu 2,4% mai mare faţă de perioada similară din 
anul precedent. 
 Exporturile FOB (preţuri la frontiera ţării exportatoare) realizate în perioada 1.I.-31.X.2015 
au fost de  1.058.339 mii euro. 

În structura pe mărfuri a exporturilor, cinci secţiuni de mărfuri deţin 97,7% din totalul 
exporturilor, după cum urmează: 

• „Maşini, aparate şi echipamente electrice” – însumează 94.094 mii euro şi reprezintă 8,9% din 
totalul exporturilor; 

• „Materii textile şi articole din acestea” – însumează 70.009 mii euro şi reprezintă 6,6% din 
totalul exporturilor; 

• „Metale comune şi articole din acestea” – însumează 557.561 mii euro şi reprezintă 52,7% din 
totalul exporturilor; 

• „Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” – însumează 4.546 mii euro şi 
reprezintă 0,4% din totalul exporturilor; 

• „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” – însumează 308.288 mii euro şi reprezintă 
29,1% din totalul exporturilor. 

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

 
mii euro 

COD 
NC 

CAPITOLE NC 

2014 2015 

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 113637 116917 87468 100436 97277 113092 113806 104944 108258 103418 96706 109252 111150 1058339 

II Produse vegetale 1190 1097 0 0 25 25 25 0 0 0 0 3 565 643 

III 
Grăsimi şi uleiuri 
animove 

211 205 180 202 132 264 260 228 136 41 60 145 161 1629 

IV Produse alimentare 104 164 139 169 202 240 222 126 166 168 145 244 234 1915 

V Produse minerale 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI Produse chimice 990 1231 897 719 495 533 188 658 478 500 327 436 211 4546 

VII Materiale plastice 35828 32067 22840 28145 29615 30931 30558 29283 31367 31884 30006 32589 33911 308288 

IX Produse de lemn 173 146 73 86 132 112 114 128 124 107 94 126 148 1171 

X 
Pasta de lemn, deseuri 
de hartie sau de carton 

0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 4 

XI Materii textile 8519 7288 6171 5099 4749 7054 6673 6670 8487 8611 6789 8026 7852 70009 

XV Metale comune 56114 66733 51112 57805 51925 62702 64120 55928 55815 50387 48917 53995 55968 557561 

XVI Maşini, aparate electrice 8679 6353 5121 7002 8499 9280 9723 10253 9688 9818 8926 11153 9752 94094 

XVII Mijloace de transport 1608 1440 783 1050 1385 1786 1755 1477 1996 1891 1441 2529 2348 17657 

XVIII 
Instrumente,aparate 
optice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

XX Mărfuri diverse 0 0 0 0 0 5 6 1 0 0 1 6 1 20 

XXI Alte produse 221 191 151 158 118 159 161 193 1 7 0 1 0 799 

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 2014 sunt semndefnnntnve. Datele  
pentru luna nanuarne-septembrne 2015 sunt revnzunte, nar cele pentru luna octombrne şn pernoada 1.I-
31.X.2015 sunt provnzornn.   
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Structura exporturilor de mărfuri în perioada 1.I.-31.X.2015
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Importurile CIF (preţuri la frontiera ţării importatoare) realizate în perioada 1.I.-31.X.2015 

au fost de 528.52 mii euro. În structura pe mărfuri a importurilor, cinci secţiuni de mărfuri deţin 
88,3% din totalul importurilor, după cum urmează: 

• „Maşini, aparate şi echipamente electrice” – însumează 94.169 mii euro şi reprezintă 
17,8% din totalul importurilor; 

• „Materii textile şi articole din acestea” – însumează 70.247 mii euro şi reprezintă 13,3% 
din totalul importurilor; 

• „Metale comune şi articole din acestea” – însumează 124.786 mii euro şi reprezintă 23,6% 
din totalul importurilor; 

• „Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” – însumează 51.820 mii euro şi 
reprezintă 9,8% din totalul importurilor; 

• „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” – însumează 125.647 mii euro şi 
reprezintă 23,8% din totalul importurilor. 

 
IMPORTURILE CIF DE MĂRFURI, PE SECŢIUNI DIN NOMENCLATORUL COMBINAT 

(NC) – JUDEŢUL OLT   
                                                                                                                             

mii euro 

COD 
NC 

CAPITOLE 
2014 2015 

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 62789 55542 38984 47750 48661 63591 51851 49260 58940 59503 47722 52864 48379 528520 

I 
Animale vii şi produse 

animale 
286 512 1029 1155 206 166 304 247 193 145 150 248 338 3153 

II Produse vegetale 38 49 80 107 53 93 220 105 153 66 148 213 95 1254 

III 
Grasimi si uleiuri 

animale sau vegetale 
4 0 18 14 0 0 16 0 0 14 0 14 0 58 

IV 
Produse 

alimentare,bauturi,tutun 
1108 913 644 2036 698 633 418 563 548 457 380 448 611 6791 

V Produse minerale 1828 2031 763 1219 843 1267 449 1304 1036 1279 705 1601 1153 10855 

VI Produse chimice 12226 14417 4254 5510 4541 5648 4769 5059 4842 5219 5773 5557 4903 51820 

VII Materiale plastice 13143 12053 7110 10368 12186 12444 12753 11740 13367 14593 12618 13306 12272 125647 
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COD 
NC 

CAPITOLE 
2014 2015 

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) 

VIII Piei crude, piei tăbăcite 4 2 5 5 2 1 34 3 2 1 339 1 6 393 

IX Produse de lemn 28 28 18 11 19 12 11 25 35 24 29 24 90 280 

 
 

COD 
NC 

CAPITOLE 

2014 2015 

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) 

X 
Pasta de lemn, deseuri de 

hartie sau de carton 
156 134 133 91 133 116 262 204 105 207 119 201 220 1658 

XI Materii textile 10524 4810 4662 5730 5627 7682 7160 6790 7603 8521 6791 7538 6804 70247 

XII Încălţăminte, pălării 47 6 22 33 18 5 10 44 41 2 25 42 57 278 

XIII Articole din piatra 382 296 355 235 299 363 259 265 240 231 320 300 388 2901 

XV Metale comune 14292 11833 8720 9487 14794 14423 13362 12491 14277 13195 9670 10487 12599 124786 

XVI Maşini, aparate electrice 5660 6633 9574 9018 5381 17515 8314 7961 12676 11516 6454 9082 6250 94169 

XVII Mijloace de transport 1305 992 716 1346 857 1737 1450 818 1065 1091 1423 1683 1122 12591 

XVIII Instrumente, aparate optice 1592 635 765 1320 2920 1376 1948 1529 2638 2763 2710 2010 1356 20570 

XX Mărfuri si produse diverse 136 197 107 61 60 109 106 108 115 176 68 79 112 995 

XXII Alte produse 30 0 10 2 24 0 5 3 6 4 0 28 2 74 

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 2014 sunt semndefnnntnve. Datele  
pentru luna nanuarne-septembrne 2015 sunt revnzunte, nar cele pentru luna octombrne şn pernoada 1.I-
31.X.2015 sunt provnzornn.   
 
 
 
  

Structura importurilor de mărfuri în perioada 1.I.-31.X.2015

Produse minerale

2,1%

Masini, aparate 

electrice 

17,8%

Produse chimice

9,8%

Materiale plastice

23,8%

Materii textile

13,3%

Metale comune 

23,6%

Alte produse

9,6%

 



Pagina 7 din 195 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

oct. noi. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct.

Evoluţia exporturilor şi importurilor de mărfuri în judeţul Olt în perioada 

1.I.-31.X.2015

exporturi importuri sold

mii euro

20152014

Numărul turiştilor cazaţi în luna decembrie 2015 a fost de 2.909 persoane, cu 31,4% mai mult faţă 

de luna decembrie 2014 (2.214). Dintre aceştia 2.736 au fost cazaţi în hoteluri, 134 în pensiuni 

turistice şi  31 în vile turistice. 

Înnoptările în structurile de primire turistică în luna decembrie 2015 au înregistrat o creştere cu 
34,5% faţă de cele din luna decembrie 2014 (5.616 persoane faţă de 4.174 persone). 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare pentru luna decembrie 2015 a fost de 22,4% pe 
total structuri de cazare turistică. 

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2015 a fost de 65.823 persoane şi a fost mai 
mare cu 1.717 persoane (+2,7%) faţă de luna decembrie 2014 (64.106 persoane).                                                                                                                                      

Câştigul salarial mediu net  în luna decembrie 2015 a fost de 1.820 lei înregistrând o creştere 
cu 17,6% faţă de perioada similară din anul precedent (1.547 lei), iar faţă de luna anterioară a 
înregistrat o creştere cu 9,5% (1.662 lei). Comparativ cu luna anterioară, câştigul salarial mediu net a 
crescut în agricultură, silvicultură, pescuit cu 9,8% (1.271 lei faţă de 1.157 lei), în servicii a crescut cu 
7,1%     (1.666 lei faţă de 1.555 lei), iar în industrie şi construcţii a crescut cu 12,0% (2.043 lei faţă de 

1.823 
lei). Cel 
mai mare 
câştig 
salarial 
mediu net  
s-a 
înregistrat 
în 
industrie 
şi 
construcţi
i : 2.043 
lei. 
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Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2015 a fost de 13.695 persoane. 
Comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent (14.435 persoane), numărul şomerilor 
înregistraţi a scăzut cu 740 persoane (- 5,1%). Din totalul şomerilor înregistraţi în luna decembrie 
2015 femeile (5.332 persoane) reprezentau 38,9%, iar bărbaţii (8.363 persoane)  61,1%. 

Rata şomajului înregistrat în luna decembrie 2015 a fost de 7,8%, faţă de 8,2% în luna 
decembrie 2014. Pe sexe, rata şomajului înregistrat în luna decembrie 2015 a fost de 9,1% la 
bărbaţi, iar la femei  de 6,4%. 

Numărul mediu al pensionarilor în trimestrul III 2015 a fost de 93.350 persoane cu 0,3% 
mai mic faţă de trimestrul III 2014 (93.601 persoane), iar pensia medie a fost de 761 lei cu 4,7% mai 
mare faţă de perioada similară din anul precedent (727 lei). 
 

Natalitate şi mortalitate 
  În luna decembrie 2015, evoluţia fenomenelor demografice înregistrate în judeţul Olt s-a 
caracterizat prin creşterea natalităţii faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 6,8%            
(283 născuţi vii faţă de 265) şi scăderea mortalităţii generale cu 15,1% (533 decese faţă de 628 
decese). În urma agregării fenomenelor de natalitate şi mortalitate din luna decembrie 2015 s-a 
înregistrat un spor natural negativ (-250 persoane). 

Căsătorii şi divorţuri  
La oficiile de stare civilă au fost încheiate şi înregistrate 67 căsătorii în luna decembrie 2015, 

în luna similară din anul precedent înregistrându-se 59 căsătorii. Prin hotărâri judecătoreşti definitive, 
în luna decembrie 2015 au fost pronunţate 38 divorţuri, faţă de 29 divorţuri pronunţate în decembrie 
2014. 

Numărul locuinţelor terminate în trimestrul III 2015 a fost de 85 locuinţe, cu 9 locuinţe mai 
mult faţă de trimestrul corespunzător din anul 2014 (76 locuinţe), din care 21 locuinţe au fost 
construite în mediul urban şi 64 locuinţe în mediul rural.  
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Capitolul 1 – Educaţie 
        
   Schimbările 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.  
          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. 
          Studiul 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 interlocutiv, 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.  

             
STRUCTURA REŢELEI ŞCOLARE 

 
În anul şcolar 2014– 2015, reţeaua de învăţământ de stat din judeţul Olt cuprinde un total de 

452 unităţi de învăţământ (dintre care 161 cu personalitate juridică) şi 8 unităţi conexe (dintre care 7 
cu personalitate juridică). Comparativ cu anul şcolar 2013-2014, în anul şcolar 2014-2015 se constată 
diminuarea numărului de unităţi de învăţământ cu 12, ca urmarea a desfiinţării unui număr de : 

- 2 grădiniţe de copii ( desfiinţate ca urmare a solicitării Consiliilor locale); 
- 5 şcoli primare, ca urmare a desfiinţări unor unităţi cu învăţământ simultan. 
- 4 şcoli gimnaziale, ca urmare a transformării în şcoli primare. 
- 1 liceu care a fost comsat prin absorţie. 
-  

Învăţământ de masă: 

Tipul 
Număr Din care, cu PJ 

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Grădiniţe 219 217 21 12 
Şcoli primare 42 37 0 0 
Şcoli gimnaziale 171 167 118 118 
Licee 32 31 32 31 
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TOTAL 464 452 171 161 
Învăţământ special 

Tipul 
Număr Din care, cu PJ 

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 
Grădiniţe 0 0 0 0 
Şcoli primare 0 0 0 0 
Şcoli gimnaziale 1 1 1 1 
Scoli Profesionale  1 1 1 1 
TOTAL 2 2 2 2 
 

Unităţi conexe 

Tipul 
Număr Din care, cu PJ 

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

CSŞ 3 3 2 2 

Palatul copiilor 1 1 1 1 
Cluburi ale copiilor 1 1 1 1 
CCD 1 1 1 1 
CJRAE 1 1 1 1 
ISJ 1 1 1 1 
TOTAL 8 8 7 7 

 
Evoluţia numărului de unităţi şcolare 
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 Învăţământul particular   
 Şcolile postliceale particulare Grădiniţe particulare 

2013-2014 3 1 

2014-2015 5 1 

Resurse umane – elevi 
• Învăţământ simultan: 
-  învăţământ primar: 124 clase cu 1861 de elevi; 
-  învăţământ gimnazial: 54 clase - 540 elevi; 
• Clase cu efective reduse: 
-  învăţământ primar: 9 clase cu 91 elevi (medie 9,65 elevi pe clasă în 4 şcoli); 
-  învăţământ gimnazial: 4 clase cu 42elevi (medie 10,5 elevi pe clasă într-o şcolă); 
 
• Număr elevi pe nivele de învăţământ: 

 
 

 

Nivel de învăţământ 2013-2014 2014-2015 
Preşcolar 11217 10866 
Primar 18046 17642 

Gimnazial 16699 16108 
Liceal 18837 17749 

Profesional 123 835 
Postliceal 1730 2043 

Învăţământ special 125 168 
A doua sansa 132 626 

TOTAL 66.909 66.037 
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 Pe nivele şi clase, evoluţia cifrei de şcolarizare se prezintă astfel: 
 

• Învăţământ  primar 

 

TOTAL CLASA 

PREGĂTITOARE - 

CLASA a IV-a 

din care: 

clasa 

pregătito

are 

clasa I 
clasa a 

II-a 

clasa a 

III-a 

clasa a 

IV-a 

nr. clase nr. elevi nr. elevi nr. elevi nr. elevi nr. elevi nr. elevi 

2012-2014 978 18046 3580 2844 3795 3871 3956 

2014-2015 936 17642 3577 3668 2825 3734 3838 

  
• Învăţământ gimnazial 

  

TOTAL CLASE V-

VIII 

din care : 

clasa a 

V-a 

clasa a 

VI-a 

clasa a 

VII-a 

clasa a 

VIII-a 

nr. clase nr. elevi nr. elevi nr. elevi nr. elevi nr. elevi 

2013-

2014 

TOTAL, din care: 998 20182 3915 4091 4394 4416 
învăţământ de zn 996 20149 3904 4083 4394 4402 
învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

2 33 11 8 0 14 

2014-

2015 
TOTAL, din care: 979 20404 4058 3746 4050 4280 

învăţământ de zn 978 20378 4045 3738 4045 4280 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

1 26 13 8 5 0 
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• Învăţământ liceal – clasa a IX-a 

 

  2013-2014  2014 - 2015 
PROPUNERI 

          2015 - 2016 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 
Nr. clase 

Nr. 

elevi 
Nr. clase Nr. elevi 

Elevi scolarizati in 
clasa a IX-a 
învăţământ liceal  157 4352 133 3719 142 4228 
 a) cu frecvenţă-zi  142 3951 119 3331 122 3416 
 b)  cu frecvenţă-seral  15 401 14 388 20 560 
 c)  cu frecvenţă redusă  0 0 0 0 0 0 
 

• Învăţământ profesional de zi, cu durata de 3 ani 
 

DOMENIUL PREGĂTIRII DE 
BAZĂ 

Existent  
2013-2014 

EXISTENT  
2014 - 2015 

PROPUNERI   
2015 - 2016 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

TOTAL 4 70 25 656 30 840 

Mecanică 1 12 8 219 11 308 
Electromecanică - - 1 28 1 28 

Electronică automatizări - - - - - - 
Chimie industrială - - 1 15 - - 
Materiale de construcţii - - - -  - 
Electric 1 17 - - 3 84 
Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice  

1 16 3 69 4 112 

Agricultură - - 2 45 2 56 
Silvicultură - - - - - - 

Comerţ 
- - 3 88 2 

56 
 

Turism şi alimentaţie 1 25 2 69 1 28 
Industrie alimentară - - 4 102 2 56 
Fabricarea produselor din lemn - - - - - - 
Industrie textilă şi pielărie - - 1 21 3 84 
Tehnici poligrafice - - - - - - 
Estetica şi igiena corpului omenesc - - - - 1 28 
Producţie media - - - - - - 

 
Analizând înscrierea în clasa a IX-a, învăţământ profesional, se constată o creştere a înscrierii  

de la 1.60 % în 2013-2014 la 17.63 % în anul şcolar 2014-2015. Pornind de la studiul care s-a efectuat 
cu privire la solicitarea de formare a elevilor de clasa a VIII –a se remarcă faptul că pentru anul şcolar 
2015-2016 s-a estimat o pondere a acestora de 19.86%, ceea ce înseamnă o creştere faţă de anii 
precedenţi, dar nu suficientă.  
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Managementul Resurselor Umane 
Comisia de mobilitate a ISJ Olt pe parcursul anului şcolar 2014-2015, a urmărit ca ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor disponibile să fie făcută cu personal didactic calificat atât în  mediul de 
rezidenţă urban cât şi în mediul de rezidenţă rural, printr-o evaluare bazată pe criteriile de performanţă 
impuse de programele de 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. În acest sens, am 
desfăşurat, începând cu luna ianuarie şi până în prezent o serie de activităţi după cum urmează:  

� Refacerea deciziilor  cadrelor didactice titulare ca urmare a  restructurării reţelei 
şcolare, pentru un număr de 26 de cadre didactice titulare, în perioada 03 ianuarie-01 februarie 2014. 

� Verificarea proiectele de încadrare a personalului didactic titular în unităţile de 
învăţământ din judeţ pentru anul şcolar 2015-2016, în conformitate cu criteriile stabilite de 
Metodologia de mişcare a personalului didactic, anexă la O.M.E.N. nr. 4895/2014. Au fost identificate 
situaţiile privind restrângerea totală sau parţială de activitate şi s-au  căutat soluţii de rezolvare, 
împreună cu personalul didactic afectat de aceste restrângeri. Pentru un număr de 9 cadre didactice, 
comisia de mobilitate a identificat soluţii de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată 
la nivelul unităţii şcolare. Un număr de 13 cadre didactice au beneficiat de soluţionarea completării pe 
perioadă nedeterminată la nivelul altor unităţii şcolare, iar pentru de 25 cadre didactice s-a realizat 
soluţionarea completării normei didactice în altă unitate de învăţământ, pe perioadă determinată,  în 
anul şcolar  2015-2016. Din partea unităţilor de învăţământ, s-au înregistrat 27 de situaţii de 
restrângere a activităţii, dintre care 15 au fost soluţionate prin transfer pe o altă catedră. Pentru cele 12 
cazuri de restrângere nesoluţionate, comisia de mobilitate a identificat şi propus detaşarea în interesul 
învăţământului pe catedre vacante/rezervate. S-a acordat de asemenea transferul pentru 10 cadre 
didactice titulare a căror restrângere de activitate, datorită comasării claselor/unităţilor de învăţământ 
sau desfiinţării unor unităţi de învăţământ, a fost rezolvată, după etapa de soluţionare a restrângerilor 
de activitate şi a pretransferărilor, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea 
restrângerii de activitate pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar, pe posturi didactice/catedre 
constituite din discipline conform actului de numire/transfer/repartizare, în condiţiile în care la nivelul 
unităţii/unităţilor de învăţământ există post/catedră vacant(ă), inspectoratul şcolar emite decizii de 
transfer în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost detaşate, în specialitatea postului 
didactic/catedrei restrâns(e), începând cu 1 septembrie 2015, la solicitarea acestora, cu acordul 
consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi cu aprobarea 
consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar conform prevederilor art. 48, alin.(2) din 
O.M.E.N. nr. 4895/2014. 

� În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ au fost depuse 140 cereri 
ale cadrelor didactice titulare fiind soluţionate cererile a 90 cadre didactice, răspunzând astfel 
aspiraţiilor cadrelor didactice titulare de a se apropia de localitatea de domiciliu sau de a-şi desfăşura 
activitatea în unităţi de învăţământ cu standarde ridicate de performanţă; 

� În vederea titularizării conform art. 253 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, au 
fost depuse la ISJ Olt un număr de 226 de solicitări pentru modificarea duratei contractului de muncă 
din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. În urma analizei au fost aprobate cererile care 
îndeplineau condiţiile legale pentru un număr de 70 cadre didactice. 

� La nivelul consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare au fost aprobate în, cererile 
de prelungire a contractului de muncă pe perioadă determinată (2014-2015) pentru un număr de 249 
cadre didactice dintr-un număr de 141 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică; 

� Au fost înregistrate dosarele privind solicitările cadrelor didactice pentru detaşare la 
cerere (în număr de 53 din care au fost soluţionate 24). Din partea unităţilor de învăţământ s-au 
înregistrat 100 solicitări, aprobate în cadrul consiliilor de administraţie, privind detaşarea în interesul 
învăţământului, care, după verificare în cadrul comisiei de mobilitate, au fost publicate pe Internet, 
prin intermediul aplicaţiei Titularizare 2015. 

� În baza comunicărilor unităţilor de învăţământ a fost elaborată şi publicată pe Internet 
(www.titularizare.ro) cu ajutorul aplicaţiei „Titularizare 2015”, lista posturilor didactice/catedrelor 
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vacante/rezervate disponibile pentru anul şcolar 2014-2015, cuprinzând, un număr de 1680 posturi 
didactice/catedre, a căror distribuţie se prezintă după cum urmează: 
 

Ocupate de către cadre didactice titulare(271) 

Ocupate prin suplinire(841,12) 

Din care ocupate 
ca urmare a 

rezultatelor la CN 
2014,2012,etc  

Ocupat
e în 
regim 
de PO 
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(total 
urban+rur
al) 

Suplin
itori 
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aţi 
prin 
contin
uitate 
(urban
/ rural) 

Person
al 
diddact
ic 
asociat, 
pension
ari, tit. 
În alte 
unitati 

C
al

if
ic

at
i 

N
ec

al
if

ic
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38 90 22 100 5 24 70 22 576,9 124 64,57 40,69 34,97 
 

Formarea Continuă şi Perfecţionarea/ Dezvoltarea Profesională  
Calendarul activităţilor desfăşurate de compartimentul dezvoltarea resursei umane 

 în anul şcolar 2014 – 2015 
Nr. 
crt. Activităţidesfăşurate Perioada Colaboratori 

1 
 

Stabilirea membrului 3 pentru inspecţiile 
de grad I seria 2013-2016 

Sept.2015 Inspectorii de specialitate 

2 Înscriere grade didactice oct. 2015 
 

Directorii, responsabiliicu 
perfectionarea 

3 Avizarea de cătreConsiliul de 
Administraţie a listelor cadrelor înscrise la 
gradele didactice şi 
comunicareaaprobării/respingeriidosarului 
fiecărui candidat 

31.10.2015 
 

Consiliul deAdministraţie al ISJ 
Olt 
 

4 Repartiţie metodişti pentru inspecţiile 
curente şi speciale grade didactice 

30.11.2015 Inspectorii despecialitate 

5 Rezolvareacererilor privind opţiunile 
pentru tema lucrării de grad I, seria 2014-
2017 

05-
21.12.2015 

Centre de perfecţionare 

6 Trimiterea în centrele de perfecţionare a 
dosarelor pentru grad I 2014-2017 

15. 01. 2015 I.S.J. Olt 

7 Introducerea datelor candidaţilor în 
aplicaţie şi validarea fişelor candidaţilor în 
aplicaţie 

15. 01. 2015  

8 Centralizare date colocviu grad I  03. 02. 2015 Centre de perfecţionare 
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Nr. 
crt. 

Activităţidesfăşurate Perioada Colaboratori 

9 Monitorizare inspecţiie fectuate permanent Inspectorii de 
specialitate/metodiştii 

10 Centralizare rezultate colocviu grad I  28.02.2015 Centre de perfecţionare 
11 Centralizare procese verbale inspecţii 

speciale 
mai 2015 Inspectorii despecialitate 

12 Efectuarea inspecţiilor la clasă pentru 
candidaţii înscrişi la definitivat 

iunie2015 Inspectorii de 
specialitate/metodiştii ISJ Olt 

13 Stabilireacentrului de examen pentru 
examenul naţional de definitivare în 
învăţământ 

20.06.2015 Consiliul deAdministraţie al ISJ 
Olt 
 

14 Trimiterea în centrele de perfecţionare a 
proceselor verbale de la inspecţiile speciale 
grad I şi grad II-2015 

30.06.2015 
 

Centre de perfecţionare 

16 Examen de definitivat 09.07.2015 ISJ Olt 
17 Examen grad II 25-

30.08.2015 
Centre de perfectionare 

 
Inspecţie şcolară curentă şi specială pentru definitivare în învăţământ şi obţinerea 

gradelor didactice 
• În anul şcolar 2014-2015, Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, a fost 

organizat în baza OMEN nr. 4801/20.10.2014 şi OMEN nr. 4802/20.10.2014. 
• Potrivit calendarului de organizare şi desfăşurare a Examenului Naţional de 

Definitivare în învăţământ,  pentru anul şcolar 2014-2015, s-au avut în vedere următoarele etape:  
• În perioada 22-26 iunie 2015, Inspectoratul Școlar Judeţean Olt,  a  organizat cursuri 

gratuite de pregătire a cadrelor didactice debutante în vederea susţinerii Examenului Naţional  de 
definitivare în învăţământ, sesiunea 2015. Cursurile s-au derulat în următoarele locaţii: Colegiul 
Tehnic Metalurgic-Slatina şi Colegiul Economic “P.S. Aurelian”. Dintr-un număr de 224 candidaţi ale 
căror dosare de înscriere au fost validate de aplicaţia electronică  M.E.C.S., s-au prezentat 49 
candidaţi la aceste cursuri de pregătire. 

• Ca urmare a desfăşurării Examenului Naţional de Definitivare în învăţământ, s-au 
constatat următoarele:  

� Au fost respectate prevederile privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional 
de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, în Centrul de Examen- Colegiul Tehnic Metalurgic- 
Slatina, conform următoarelor documente: Metodologna de organnzare şn desfăşurare a examenulun 
naţnonal de defnnntnvare în învăţământ, aprobată prin OMEN 4802/2015; Calendarul desfăşurărnn 
examenulun naţnonal de defnnntnvare în învăţământ în anul şcolar 2014-2015, aprobat prin OMEN 
4801/2015; OMECS 4196/2014 privind aprobarea normelor de plată a comisiilor desemnate pentru 
examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015; Nota MECS nr. 549/2015 privind 
modelul stampilei şi a foii tipizate de examen ; Nota MECS nr. 43643/2015 privind constituirea 
centrelor de evaluare/contestaţii şi arondarea disciplinelor de examen; Procedura nr. 42308/2015 
privind sigilarea şi securizarea lucrărilor scrise din cadrul examenului naţional de definitivare în 
învăţământ – sesiunea 2015; Procedura nr. 994/2015 privind transferul/preluarea arhivelor de 
subiecte;  

� Monitorizarea examenului s-a făcut prin intermediul camerelor de supraveghere video, 
conform normelor legale în vigoare. 

� Potrivit datelor statistice privitoare la Examenului Naţional de Definitivare în 
învăţământ, sesiunea iulie 2015, la nivelul judeţului Olt situaţia se prezintă astfel: 
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Nr. 
crt. 

Candidaţi 
Nr. 

candidaţi 
Observaţii 

1. Candidaţi înscrişi 227  

2. Candidaţi respinşi 3 

2 candidaţi: vechime 
necorespunzătoare; 

1 candidat: număr de sesiuni mai 
mare de 3 

3. Candidaţi validaţi/decembrie 2014 224  
4. Candidaţi validaţi/ iunie 2015 198  
5. Candidaţi cu cerere de retragere 20  
6. Candidaţi fără cerere de retragere 6  
7. Candidaţi prezenţi la examen 181  
8. Candidaţi absenţi la examen 17  

9. Candidaţi retraşi din examen 72 
12 - motive medicale; 
60 - motive personale 

10. Candidaţi eliminaţi din examen 0  
11. Lucrări transmise către centre de evaluare 109  
12. Candidaţi promovaţi/14 iulie 2015 43  
13. Candidaţi nepromovaţi/14 iulie 2015 66  
14. Cereri contestaţii 45  
15. Cereri contestaţii soluţionate favorabil 6  

16. Cereri contestaţii soluţionate nefavorabil 39 
22 note diminuate; 

17 note nemodificate 
17. Candidaţi promovaţi/18 iulie 2015 45  
18. Candidaţi nepromovaţi/18 iulie 2015 64  

� Procent promovabilitate candidaţi: 14 iulie 2015- 39,4% 
� Procent promovabilitate candidaţi:18 iulie 2015- 41,2% 

 
 

Proiecte Educaţionale şi Programe Europene 
Aspecte vizate: 
1. Prezentarea structurii  
2. Acţiuni derulate  
3. Rezultate – finanţări 
Prezentarea structurii  
Activitatea de promovare a oportunităţilor de finanţare prin fonduri europene nerambursabile 

este susţinută de o structură formată din: 
- Inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct; 
- Inspector şcolar proiecte educaţionale şi programe europene; 
- Consiliul consultativ al compartimentului; 
- Metodişti ISJ ai compartimentului; 
- Responsabili ai comisiilor de proiecte educaţionale şi programe europene din unităţile 

şcolare; 
- Membrii ai echipelor de proiect de la nivelul ISJ Olt şi al unităţilor şcolare; 
Acţiuni derulate în anul şcolar 2014-2015 
Acţiunile derulate vizează : 

- Informarea şi comunicarea pe teme europene şi oportunităţile de finanţare nerambursabilă a 
potenţialilor beneficiari (elevi, cadre didactice, unităţi şcolare); 

- Formarea potenţialilor beneficiari pentru accesarea fondurilor europene; 
- Implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă;  
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- Dezvoltarea relaţiilor parteneriale internaţionale; 

 
Nr 
crt 

Măsura/Acţiunea 
Instituţia 

responsabil
ă 

Termen 
de 

realizar
e 

Grup ţintă 
Observaţii/ 

indicatori de 
ieşire 

Stadiul 
realizării 

obiectivului 
prin 

activitatea 
implementat

ă 
Informare si comunicare pe teme europene 

 
 

1. 

Revizuirea şi 
actualizarea 
materialelor 
informative 
referitoare la 
sursele de 
finanţare prin 
fonduri 
structurale 
(finanţări 
active), postarea 
acestora pe site.  

 
 

Inspectoratu
l Şcolar 

Judeţean Olt 

Lunar 

Cadre didactice 
din învăţământul 
preuniversitar, 
Unităţi şcolare 

din învăţământul 
preuniversitar 

Site-ul: 
http://isjolt.ed
u.ro 

Realizat: 
http://isjolt.ot
.edu.ro/Mana
gemenet/Pro
grame%20si
%20proiecte
%20comunit
are/proiecte
%20comunit
are.html 

 
2. 

Realizarea de 
info-desk-uri 
privind 
oportunităţi de 
finanţare prin 
intermediul 
programului 
„ERASMUS+”. 

Inspectoratu
l Şcolar 

Judeţean Olt 
Trimestria
l (martie 

2015; 
septembri
e 2015) 

Cadrele 
didactice din 
învăţământul 
preuniversitar 

- Număr Info-
desk; 

- Număr 
participanţi. 

Realizat: 
- 2 info-desk-

uri; 

 
3. 

Cursuri de de 
formare pentru 
scrierea şi 
managementul 
propunerilor de 
finanţare în 
context 
Erasmus+.  

Inspectoratu
l Şcolar 

Judeţean Olt 
şi Agenţia 
Naţională 

pentru 
Programe 

Comunitare 
în Domeniul 
Educaţiei şi 

formării 
Profesionale 

Martie-
mai 
2015 

Cadrele 
didactice din 
judeţul Olt; 

Membrii ONG; 
 

- Număr 
cursuri; 

- Număr 
participanţi. 

Realizat 
 

 
4. 
 

Sesiune de lucru 
cu metodiştii şi 
consiliul 
consultativ al 
compartimentul
ui proiecte 
educaţionale din 
judeţul Olt 
 

 
Inspectoratul 

Şcolar 
Judeţean Olt  19 

februarie 
2015 

Metodişti 
Membrii 

consiliului 
consultative al 

compartimentul
ui proiecte 

educaţionale 

- Nr. 
evenimente; 

- Număr 
participanţi. 

Realizat  
- 1 sesiune; 

- 21 
participanţ
i. 
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Nr 
crt 

Măsura/Acţiunea 
Instituţia 

responsabil
ă 

Termen 
de 

realizar
e 

Grup ţintă 
Observaţii/ 

indicatori de 
ieşire 

Stadiul 
realizării 

obiectivului 
prin 

activitatea 
implementat

ă 
5 Organizarea 

fazei judeţene a 
concursului 
Naţional „Made 
for Europe”, 
ediţia a IX-a, 
2015 

Inspectoratu
l Şcolar 

Judeţean Olt 
Ministerul 

Educaţiei şi 
Cercetării 
Ştiinţifice 

Martie 
2015 

 
 

Cadrele 
didactice din 
judeţul Olt; 

 

- 3 participanţi 

Premiul al 
II-lea: 
Raicea 
Ştefania, 
Liceul 
Teoretic 
„Ion Ghe. 
Roşca” 
Osica de 
Sus 

6 Pregătirea 
candidaturilor 
pentru 
competiţia 
naţională 
„Şcoală 
Europeană”, 
ediţia a XII-a, 
2015 

Inspectoratu
l Şcolar 

Judeţean Olt 
Ministerul 

Educaţiei şi 
Cercetării 
Ştiinţifice 

Martie 
2015 

 
 

Cadrele 
didactice din 
judeţul Olt; 

 

- 1 
candidatură 

 
Realizat  

7 Organizarea 
echipelor pentru 
participarea la 
faza 
judeţeană/region
ală a 
Concursului 
Naţional 
„Tinerii dezbat” 
2015 

Inspectoratu
l Şcolar 

Judeţean Olt 
Ministerul 

Educaţiei şi 
Cercetării 
Ştiinţifice 

Mai-
iunie 
2015 

 
Liceeni 

 

- Nr. echipe 
participante 

 
Realizat  

Accesare fonduri europene  
 

1. 
Derularea 
parteneriatului 
şcolar – proiect 
Comenius 
Multilateral 
„Family 
traditions, school 
traditions” 

I.Ş.J. Olt,  
Şcoala 

Gimnazială 
„George 
Poboran” 
Slatina 

2013-
2015 

Cadrele 
didactice din 
judeţul Olt; 
Elevii din 

unităţile şcolare 
implicate în 

proiect. 

Conform 
contractului de 
finanţare. 

 
Realizat 

 
2. 

Derularea 
parteneriatului 
şcolar – proiect 
Comenius 
Multilateral„Heal
thy and Active 

I.Ş.J. Olt, 
Liceul 

Teoretic 
„Ion Ghe. 

Roşca” 
Osica de 

2013-
2015 

Cadrele 
didactice din 
judeţul Olt; 
Elevii din 

unităţile şcolare 
implicate în 

Conform 
contractului de 
finanţare. 

Realizat 
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Nr 
crt 

Măsura/Acţiunea 
Instituţia 

responsabil
ă 

Termen 
de 

realizar
e 

Grup ţintă 
Observaţii/ 

indicatori de 
ieşire 

Stadiul 
realizării 

obiectivului 
prin 

activitatea 
implementat

ă 
Teenagers – the 
Fure of Europa” 

Sus proiect. 

 
3. 

Derularea 
parteneriatului 
şcolar – proiect 
Comenius 
Multilateral„Reag
ir pour L’Avenir” 

I.Ş.J. Olt, 
Şcoala 

Gimnazială 
„Eugen 

Ionescu” 
Slatina 

2013-
2015 

Cadrele 
didactice din 
judeţul Olt; 
Elevii din 

unităţile şcolare 
implicate în 

proiect. 

Conform 
contractului de 
finanţare. 

Realizat 

 
4. 

Derularea 
parteneriatului 
şcolar – proiect 
Comenius 
Multilateral„Decl
aration for a 
better Europe – 
Young People on 
their Way to 
European 
Citizenship” 

I.Ş.J. Olt, 
Colegiul 
Tehnic 

Metalurgic 

2013-
2015 

Cadrele 
didactice din 
judeţul Olt; 
Elevii din 

unităţile şcolare 
implicate în 

proiect. 

Conform 
contractului de 
finanţare. 

Realizat. 

 
5. 

Derularea 
parteneriatului 
şcolar – proiect 
Comenius 
Multilateral„Inno
vative Learning 
Through 
Interdisciplinary 
Educative 
Projects 

I.Ş.J. Olt, 
Liceul 

Tehnologic 
„Constantin 
Brâncovean

u” 
Scorniceşti 

2013-
2015 

Cadrele 
didactice din 
judeţul Olt; 
Elevii din 

unităţile şcolare 
implicate în 

proiect. 

Conform 
contractului de 
finanţare. 

Realizat 

 
6. 

Derularea 
proiectului 
Leonardo da 
Vinci„Paşi spre o 
carieră de succes” 

I.Ş.J. Olt, 
Şcoala 

Postliceală 
Sanitară 
Slatina 

2013 - 
2015 

Cadrele 
didactice din 
judeţul Olt; 
Elevii din 

unităţile şcolare 
implicate în 

proiect 

Conform 
contractului de 
finanţare. 

Realizat. 

 
7. 

Derularea 
proiectului 
Leonardo da 
Vinci „De la 
teorie la practică 
în instituţii 
sanitare 

I.Ş.J. Olt, 
Şcoala 

Postliceală 
Sanitară 
Slatina 

2013 - 
2015 

Cadrele 
didactice din 
judeţul Olt; 
Elevii din 

unităţile şcolare 
implicate în 

proiect 

Conform 
contractului de 
finanţare. 

 
Realizat 
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Nr 
crt 

Măsura/Acţiunea 
Instituţia 

responsabil
ă 

Termen 
de 

realizar
e 

Grup ţintă 
Observaţii/ 

indicatori de 
ieşire 

Stadiul 
realizării 

obiectivului 
prin 

activitatea 
implementat

ă 
europene” 

 
 

8. 

 
 
Implementarea 
proiectelor cu 
finanţare 
europeană prin 
POSDRU. 

 
Inspectoratul 

Şcolar 
Judeţean Olt şi 

partenerii 

2014 - 
2016 

Cadre didactice 
din învăţământul 
preuniversitar, 
elevi, părinţi; 

Unităţi şcolare 
din învăţământul 

preuniversitar 

- Conform 
contractelor 
de finanţare. 

 
 
Realizat 

 
 
 

9. 

Monitorizarea 
proiectului 
POSDRU „Edu 
Bac – Educaţie 
europeană pentru 
un bacalaureat de 
succes” şi a 
utilizării 
fondurilor 
europene în anul 
2014, raportări 
periodice către 
instituţiile de 
resort. 

I.Ş.J. Olt – 
beneficiar, 

I.Ş.J. Bacău – 
partener, 
Federaţia 

Naţională a 
Asociaţiilor 
de Părinţi – 
Învăţământ 

Preuniversita
r - partener 

2014-
2016 

Cadre didactice, 
elevi, unităţi 

şcolare, 
autorităţi locale 

implicate în 
educaţie 

- Rapoarte 
tehnico 
financiare 

- Cereri de 
rambursare. 

 
 
Realizat 
90%, 
conform 
graficului 
Gantt al 
proiectului. 

10. Monitorizarea 
proiectului 
POSDRU 
„Îmbunătăţirea 
rezultatelor 
şcolare ale 
elevilor din 
învăţământul 
gimnazial” şi a 
utilizării 
fondurilor 
europene în anul 
2014, raportări 
periodice către 
instituţiile de 
resort. 

I.Ş.J. Olt – 
beneficiar, 

I.Ş.J. Bacău – 
partener, 
Federaţia 

Naţională a 
Asociaţiilor 
de Părinţi – 
Învăţământ 

Preuniversita
r - partener 

2014 - 
2016 

Cadre didactice, 
elevi, unităţi 

şcolare, 
autorităţi locale 

implicate în 
educaţie 

- Rapoarte 
tehnico 
financiare 

- Cereri de 
rambursare 

Realizat 
90%, 
conform 
graficului 
Gantt al 
proiectului. 

 
 
 

11. 

Monitorizarea 
proiectului 
POSDRU 
„Evaluare 
naţională la 
standarde 

I.Ş.J. Olt – 
partener, 

I.Ş.J. Bacău – 
beneficiar, 
Federaţia 

Naţională a 

2014 - 
2015 

Cadre didactice, 
elevi, unităţi 

şcolare, 
autorităţi locale 

implicate în 
educaţie 

- Rapoarte 
tehnico 
financiare 

- Cereri de 
rambursare 

 
 
Realizat 
90%, 
conform 
graficului 
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Nr 
crt 

Măsura/Acţiunea 
Instituţia 

responsabil
ă 

Termen 
de 

realizar
e 

Grup ţintă 
Observaţii/ 

indicatori de 
ieşire 

Stadiul 
realizării 

obiectivului 
prin 

activitatea 
implementat

ă 
euopene” şi a 
utilizării 
fondurilor 
europene în anul 
2014, raportări 
periodice către 
instituţiile de 
resort. 

Asociaţiilor 
de Părinţi – 
Învăţământ 

Preuniversita
r - partener 

Gantt al 
proiectului. 

 
 

12. 

Monitorizarea 
proiectului 
POSDRU „Şanse 
egale la educaţie 
prin prevenirea şi 
corectarea 
părăsirii timpurii 
a şcolii” şi a 
utilizării 
fondurilor 
europene în anul 
2014, raportări 
periodice către 
instituţiile de 
resort. 

 
I.Ş.J. Olt – 
partener, 

I.Ş.J. Bacău – 
beneficiar 

 

2014 - 
2015 

Cadre didactice, 
elevi, unităţi 

şcolare, 
autorităţi locale 

implicate în 
educaţie 

- Rapoarte 
tehnico 
financiare 

- Cereri de 
rambursare 

 
Realizat 
90%, 
conform 
graficului 
Gantt al 
proiectului. 

 
 

13. 

Monitorizarea 
proiectului 
POSDRU 
„Prevenirea şi 
contracararea 
fenomenului de 
părăsire timpurie 
a şcolii din 
regiunile Sud 
Muntenia şi Sud-
Vest Oltenia” şi a 
utilizării 
fondurilor 
europene în anul 
2014, raportări 
periodice către 
instituţiile de 
resort. 

I.Ş.J. Olt – 
partener, 

I.Ş.J. Argeş – 
partener, 

Asociaţia Dr. 
Haralambie 
Teodoru – 
beneficiar, 
SIVECO - 
partener 

2014 - 
2015 

Cadre didactice, 
elevi, unităţi 

şcolare, 
autorităţi locale 

implicate în 
educaţie 

- Rapoarte 
tehnico 
financiare 

- Cereri de 
rambursare 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean Olt 
s-a retras din 
parteneriat 
împreună cu 
Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Argeş şi 
SIVECO. 

14. Monitorizarea 
proiectului 
POSDRU „Firma 

Fundatia 
„Centrul 
Român 

Februari
e-

decembr

Cadre didactice, 
elevi, unităţi 

şcolare, 

- Rapoarte 
tehnico 
financiare 

 
 
Realizat 
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Nr 
crt 

Măsura/Acţiunea 
Instituţia 

responsabil
ă 

Termen 
de 

realizar
e 

Grup ţintă 
Observaţii/ 

indicatori de 
ieşire 

Stadiul 
realizării 

obiectivului 
prin 

activitatea 
implementat

ă 
de exerciţiu, 
startul tău în 
antreprenoriat – 
FESTINA” 

pentru 
Intreprinderi 

Mici şi 
Mijlocii” 
CRIMM; 
Fundaţia 
Orizont; 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 
Ilfov; 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 
Vâlcea; 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 
Mehedinţi; 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean Olt 

ie 2015 autorităţi locale 
implicate în 

educaţie 

- Cereri de 
rambursare 

50%, 
proiectul se 
află în luna a 
5-a de 
implementare 
din totalul de 
10 luni. 

 
15. 

 
Implementarea 
proiectului cu 
finanţare 
europeană FRDS 

 
Inspectoratul 

Şcolar 
Judeţean Olt şi 

partenerii 
2015-
2016 

Cadre didactice 
din învăţământul 
preuniversitar, 
elevi, părinţi; 

Unităţi şcolare 
din învăţământul 

preuniversitar 

- Rapoarte 
tehnico 
financiare 

- Cereri de 
rambursare 

Realizat 
45%, 

proiectul se 
află în luna a 

7-a de 
implementar
e din totalul 
de 16 luni. 

16. „O şcoală a 
diversităţii” 

Liceul 
Teoretic 
„Tudor 

Vladimiresc
u” 

Drăgăneşti 
Olt 

2014-
2016 

Cadrele 
didactice şi 
elevii din şcoală 

Conform 
contractului de 
finanţare. 

Realizat 
conform 
graficului 
Gantt al 
proiectului. 

17. „Dimension 
eurpeenne de 
notre ecole/ 
European 
dimension of our 
school” 

Şcoala 
Gimnazială 

„George 
Poboran” 
Slatina 

2014-
2016 

Cadrele 
didactice şi 
elevii din şcoală 

Conform 
contractului de 
finanţare. 

Realizat 
conform 
graficului 
Gantt al 
proiectului. 

18. APTidune pro Colegiul 2014- Cadrele Conform Realizat 
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Nr 
crt 

Măsura/Acţiunea 
Instituţia 

responsabil
ă 

Termen 
de 

realizar
e 

Grup ţintă 
Observaţii/ 

indicatori de 
ieşire 

Stadiul 
realizării 

obiectivului 
prin 

activitatea 
implementat

ă 
Europa Naţional 

„Alexandru 
Ioan Cuza” 

Corabia 

2016 didactice şi 
elevii din şcoală 

contractului de 
finanţare. 

conform 
graficului 
Gantt al 
proiectului. 

19. Metode de 
predare centrate 
pe elev în context 
european 

Colegiul 
Naţional 

Vocaţional 
„Nicolae 

Titulescu” 
Slatina 

2014-
2016 

Cadrele 
didactice şi 
elevii din şcoală 

Conform 
contractului de 
finanţare. 

Realizat 
conform 
graficului 
Gantt al 
proiectului. 

20. MANAG_EU_LP
S 

Liceul cu 
Program 
Sportiv 
Slatina 

2014-
2016 

Cadrele 
didactice şi 
elevii din şcoală 

Conform 
contractului de 
finanţare. 

Realizat 
conform 
graficului 
Gantt al 
proiectului. 

Relaţii internaţionale 
 

1. 
Schimburi de 
bune practici în 
domeniul 
educaţiei, vizite de 
lucru ale 
partenerilor din 
proiectele 
Erasmus+. 

 
 

I.Ş.J. Olt, 
Unităţi 
şcolare 

Semestri
al 

Cadre didactice, 
elevi, unităţi 

şcolare, 
autorităţi locale 

implicate în 
educaţie 

- Raport de 
vizită, 
documente 
elaborate; 

- Nr. mobilităţi 

 
Realizat  

Relaţia cu ONG 
 
 

1. 

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

 
 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean Olt  
 

2014 - 
2015 

Cadre didactice, 
elevi, unităţi 

şcolare, 
autorităţi locale 

implicate în 
educaţie 

- 3 
parteneriat
e 
încheiate; 

- Nr. 
activităţi 
desfăşurate
. 

 

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

 
2. 

 
Dezvoltarea 
reţelei informale 
ONG-uri unităţi 
şcolare. 

 
Inspectoratul 

Şcolar 
Judeţean Olt  

 

Trimestr
ial 

Cadre didactice, 
elevi, unităţi 

şcolare, 
autorităţi locale 

implicate în 
educaţie 

- Site-ul 
I.Ş.J. Olt; 

- Reţea de 
distribuţie. 
 

Realizat 
- 1 site; 

- 1 reţea de 
distribuţie. 
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Rezultate – finanţări 
 Proiecte POSDRU 

NR.CRT. DENUMIRE PROIECT 

VALOAREA 
TOTALĂ 
PROIECT 

LEI 

BENEFICIAR PARTENER 

1.  EduBac – Educaţie europeană 
pentru un bacalaureat de 
succes 

4,880,338.65  ISJ Olt ISJ Bacău 
FNAP-IP 

2. Îmbunătăţirea rezultatelor 
şcolare ale elevilor din 
învăţământul gimnazial 

4,2689,144.90 
 

ISJ Olt ISJ Bacău 
FNAP-IP 

3. Evaluare naţională la standarde 
europene! 

4,321,265.70 
 

ISJ Bacău ISJ Olt 
FNAP-IP 

4. Şanse egale în educaţie prin 
prevenirea şi corectarea părăsirii 
timpurii a şcolii 

7,243,305.20 ISJ Bacău ISJ Olt 
 

 
 
5. 

 
 
„Firma de exerciţiu, startul tău 
în antreprenoriat – FESTINA” 

 
 
5,402,028.80 

 
 
CRIMM 

ISJ Vâlcea 
Fundaţia 
Orizont 
ISJ 
Mehedinţi 
ISJ Ilfov 
ISJ Olt 

• Proiecte LLP 
• Proiecte Comenius Multilaterale 

 
INVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 
I.  DIAGNOZA PROCESULUI  EDUCATIONAL IN IPT 

 
Întreaga activitate a procesului educaţional din învăţământul profesional şi tehnic  trebuie să 

pornească de la diagnoza şi analiza nevoilor educaţionale prin:  
  1.Identificarea nevoilor sistemice şi a celor individuale: 

a. analiza fişei postului şi a standardului ocupaţional;  
b. analize organizaţionale a nevoilor de formare cu accent pe dificultăţile pe care le întâmpină 
fiecare angajat în îndeplinirea sarcinilor;  
c. analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ referitoare la unităţile şcolare în vederea 
formării unei imagini de ansamblu asupra procesului educaţional în invăţământul profesional 
şi tehnic   

  2. Analiza complexă a comunităţilor de provenienţă a formabililor prin: 
a. explorarea nevoilor şi problemelor comunităţii;  
b. identificarea relaţiilor dintre unităţile şcolare şi comunitate;  
c. stabilirea gradului de integrare a instituţiilor educaţionale în strategia comunitară;  
d. identificarea punctelor tari şi slabe ale mediului intern, ale oportunităţilor şi ameninţărilor 
din partea factorilor externi care favorizează sau stânjenesc activităţile de formare continuă - 
analiza SWOT.  
e. radiografierea aspectelor legate de contextul politic, economic, social.  
 

  3. Analiza nevoilor de formare ne-a oferit date pentru:  
a. identificarea disfuncţionalităţilor;  
b. definirea standardelor de performanţă pe calificări profesionale;  
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c. elaborarea unui/unor programe de formare continuă care să asigure calitatea în procesul 
educaţional. 
 
II. STATISTICA ÎN IPT – REŢEAUA  IPT,  RESURSE UMANE 
1. Statistica  privind inspecţia şcolară  

Inspecţii de specialitate 
(cadre didactice inspectate) 

Inspecţii tematice 
(grafic ISJ) 

Inspectii generale 
(IG) 

Inspecţ
ii 

revenir
e 

Inspecţii 
calitate 

inspecţii speciale 
inspecţii 
curente unităţi 

şcolare 

cadre 
didactice 
inspectate 

unităţi 
şcolare 

coordonate 

cadre didactice 
asistate 

arii 
tematic

e 
/domeni

i 

unităţi 
şcolare 

unităţi 
şcolare 

def grad 2 grad 1 grad 2 grad 1 
inspecto

r 
metodi

şti 

31 8 6 7 13 34 545 - 10 25 
tehnolo

gii 
3 10 

 
  2. Date statistice privind încadrarea la Discipline din aria curriculară „Tehnologii”  

Nr. cadre didactice Nr. norme  didactice 
Titulari 241 Titulari 263 
Suplinitori calificaţi 142 Suplinitori calificaţi 159 
Suplinitori necalificaţi 9 Suplinitori necalificaţi 12 
Plata cu ora/cumul 15 Plata cu ora/cumul 10 
Total  407 Total  444 

 
III ANALIZA CALITĂŢII 
1. Analiza calităţii educaţiei din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecţia  

şcolară (inspecţii tematice, inspecţii conform Ordinului MECTS nr. 5.547/6.10. 2011, publicat în 
M.O. Nr. 746. /24.10.2011), inspecţii de validare a rapoartelor de autoevaluare privind asigurarea 
calităţii educaţiei) 

2.Calitatea activităţii de predare-învăţare (inspecţii de specialitate şi speciale, inspecţii 
generale, tematice,  conform Ordinului MECTS nr. 5.547/6.10. 2011, publicat în M.O. Nr. 746. 
/24.10.2011) 

• curriculumul aplicat; 
• strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare utilizate; 
• instrumentele de evaluare utilizate; 
• rezultatele elevilor la evaluarea curentă. 
 
CONTROLUL CALITĂŢII EDUCAŢIEI PRIN INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

  Obiectivele  specifice cuprinse în  planurile  manageriale  ale  inspectorilor şcolari au vizat 
toate aspectele procesului instructiv- educativ, cu accent pe formarea de competente care să contribuie 
la integrarea socio-profesională a absolvenţilor. Dintre acestea, enumerăm: 

� Dezvoltarea competenţelor necesare într-o socnetate a cunoaşternn; 
� Dezvoltarea spnrntulun antreprenornal;  
� Centrarea procesulun de predare – învăţare pe elev; 
� Formarea competenţelor chene conform standardelor de pregătnre profesnonală; 
� Dezvoltarea partenernatelor;  
� Realnzarea unen baze de date operaţnonale;  
� Optnmnzarea reţelen şcolare pe baza cnfrelor demografnce, având în vedere prnncnpnul 

efncnenţen socno-economnce; 
� Pronectarea reţelen de şcolarnzare pentru anul şcolar 2015-2016; 
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� Promovarea snstemulun de nndncatorn şn standarde pentru evaluarea calntăţnn educaţnen 
în unntăţnle de învăţământ; 

� Stnmularea dezvoltărnn CDŞ – urnlor şn CDL – urnlor; 
� Dnversnfncarea metodelor de predare şn evaluare şn armonnzarea lor cu cernnţele de 

dezvoltare şn nnstrunre ale colectnvelor de elevn; 
� Aplncarea nnstrucţnunnlor MEN cu prnvnre la încadrarea cadrelor dndactnce, adaptat la 

cernnţe specnfnce şcolnlor; 
� Vernfncarea structurnn, componenţen catedrelor de specnalntate, concordanţa acestora cu 

specnalntatea cadrelor dndactnce şn manştrnlor nnstructorn; 
� Ornentarea nnspecţnen şcolare spre asngurarea şn menţnnerea calntăţnn în educaţne; 
� Asngurarea cadrulun organnzatornc corespunzător desfăşurărnn în condnţnn optnme a 

tuturor fazelor olnmpnadelor şcolare; 
� Instntuţnonalnzarea unun nou cadru funcţnonal în comunncarea / nnformarea prnvnnd 

modernnzarea / reformarea procesulun de învăţare la dnscnplnnele tehnolognce ; 
� Elaborarea de modele partenernale în vederea cuprnndernn adulţnlor în programe 

educaţnonale; 
� Implncarea în certnfncarea educaţnen nonformale în raport cu competenţele 

ocupaţnonale, pe baza metodolognnlor  exnstente; 
� Îmbunătăţnrea evaluărnn şn examnnărnn performanţelor şcolare; 
� Asngurarea calntăţnn servncnnlor educaţnonale prnn dezvoltarea nnstntuţnonală; 
� Organnzarea în vederea bunen desfăşurărn a examenelor naţnonale pentru elevn:testărn 

nnnţnale, evaluărn pe parcurs, examen de competenţe profesnonale, înscrnerea elevnlor în vederea 
contnnuărnn studnnlor; 

� Implncarea colectnvelor dndactnce în depunerea de aplncaţnn pentru obţnnerea fnnanţărnn 
dnferntelor tnpurn de pronecte adaptate nevonlor fnecăren şcoln; 

� Antrenarea în actnvntatea de admnnnstrare şn fnnanţare a unntăţnlor de învăţământ a 
tuturor partenernlor nnteresaţn: părnnţn, comunntatea locală, agenţn economncn, organnzaţnn ale 
socnetăţnn cnvnle; 

� Monntornzarea strategnnlor şn procedurnlor de evaluare nnternă a calntăţnn  în   educaţne,   
cunoaşterea   şn   nnterpretarea   corectă   a metodolognnlor elaborate de ARACIP; 

� Încurajarea unen comunncărn deschnse, transparente, în nnternorul snstemulun cât şn  cu 
elevnn, părnnţnn, partenern;  

� Dezvoltarea unen culturn organnzaţnonale specnfnce şn conştnentnzarea  actornlor şcolarn 
a apartenenţen la grup, în vederea consolndărnn snmţulun cnvnc; 

� Utnlnzarea mnjloacelor moderne de promovare a nmagnnnn şcolnn: ofertă educaţnonală, 
plnante, snte-ul  şcolnn, revnsta şcolară; 

� Fundamentarea oferten educaţnonale şn restructurarea reţelen şcolare având în vedere 
raţnonalnzarea resurselor prnn nmplementarea descentralnzărnn nnstntuţnonale. 

Obiectivele generale urmărite în cadrul inspecţiilor: 
-evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ; 
-îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării 

unităţilor de învăţământ cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu politicile, strategiile şi 
proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şinaţionale 
în domeniul educaţiei; 

-consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi; 

-evaluarea competenţelor cadrului didactic inspectat de a elabora, pe baza unei lecturi 
personalizate a programei şcolare, planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare; 

-consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităţilor de planificare şi 
proiectare didactică; 

REZULTATE  OBŢINUTE LA OLIMPIADELE  ŞCOLARE 
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ELEVII DIN JUDEŢUL OLT CARE AU OBŢINUT PREMII LA ETAPA NAŢIONALĂ A 

OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI 
LIMBA LATINĂ  

Nr. 
Crt. 

Numele si 
prenumele elevului 

Unitatea scolara de 
provenienta 

Clasa Olimpiada/Concurs 
Premiul 
obtinut 

Profesorul 
indrumator 

1. 
Dirstaru R.Rebeca 

Cecilia 

Scoala Gimnaziala 
"Eugen 

Ionescu''Slatina 
a VII-a 

Olimpiada de 
limbă,comunicare şi 

literatura română 
I 

Constantinescu 
Gabriela 

2. 
Tudosie T.Maria 

Andreea 

Scoala Gimnaziala 
"Eugen 

Ionescu''Slatina 
aVI-a 

Olimpiada de 
limbă,comunicare şi 

literatura română 
I Pletoiu Dana 

3. 
Andrei M. Andreea 

Maria 

Colegiul National 
"Radu Greceanu" 

Slatina 
a XII-a 

Olimpiada de 
limbă,comunicare şi 

literatura română 

Premiul 
Special 

Marica Theodora 

4. 
Dirstaru R.Rebeca 

Cecilia 

Scoala Gimnaziala 
"Eugen 

Ionescu''Slatina 
aVII-a 

Olimpiada ,,Lectura ca 
abilitate de viaţă’’ 

Premiul 
Special 

Constantinescu 
Gabriela 

5. 
Ghencea E.Lavinia 

Gabriela 

Scoala Gimnaziala 
"Eugen 

Ionescu''Slatina 
aV-a 

Olimpiada de 
limbă,comunicare şi 

literatura română 

Premiul 
Special 

Ciobanu Ionela 

6. 
Sfătosu M.Bianca 

Mili 

Colegiul National 
"Radu Greceanu" 

Slatina 
aX-a 

Olimpiada de 
limbă,comunicare şi 

literatura română 

Premiul 
Special 

Lişteveanu Mariana 

7. Matei Alexandra 
Scoala Gimnaziala 
"Eugen Ionescu'' 

Slatina 
aVII-a 

Limba si literatura 
romana-Olimpiada 

"Lectura ca abilitate de 
viata'' 

Premiul 
Special 

Constantinescu 
Gabriela 

8. Popescu Raluca 
Scoala Gimnaziala 
"Eugen Ionescu'' 

Slatina 
a VII-a 

Concursul National 
transcurricular,,Ionel 

Teodoreanu’’ 
II 

Constantinescu 
Gabriela 

9. Popescu Adelina 
Scoala Gimnaziala 
"Eugen Ionescu'' 

Slatina 
a VII-a 

Concursul National 
transcurricular,,Ionel 

Teodoreanu’’ 
III 

Constantinescu 
Gabriela 

10. Dumitrescu Delia 

Colegiul Naţional 
Vocaţional,,Nicolae 

Titulescu’’ 
Slatina 

a VI-a 

 
Concursul National 

transcurricular,,Ionel 
Teodoreanu’’ 

PremiulSpe
cial,,Ionel 

Teodorean
u’’ 

Buşoiu Mihaela 
 

11. Brînaru Daria 

Colegiul Naţional 
Vocaţional,,Nicolae 

Titulescu’’ 
Slatina 

a VI-a 
Concursul 

Naţional,,Cultură şi 
spiritualitate’’ 

Premiul 
Special 

Buşoiu Mihaela 
Geamănu Ştefania 

12. 
Grigore N.Cristina 

Roxana 
Şcoala Gimnazială 

,,Vlaicu Vodă’’ 
 

Concursul 
Naţional,,Cultură şi 

spiritualitate’’ 

Premiul 
Special 

Puşcaşu Mihaela 
Iordache Cristian 

13. Andor Patricia Elena 
Colegiul Naţional 
"Ion Minulescu’ 

Slatina 
a XII-a 

Concursul Bilateral 
,,Certamen Ovidianum 

Ponticum’’ 
III 

Niculae Aurelia 
 

14. 
Stanciu F. Luminita 

Emilia 
 

Colegiul Naţional 
"Ion Minulescu’’ 

Slatina 
a IX-a 

Concursul Bilateral 
,,Certamen Ovidianum 

Ponticum’’ 
 

Premiul 
Special 

Niculae Aurelia 
 

15. 
Crau I. Alexandra 

 

Colegiul Naţional 
"Ion Minulescu’ 

’Slatina 
a X-a 

Concursul Bilateral 
,,Certamen Ovidianum 

Ponticum’’ 

Premiul 
Special 

Niculae Aurelia 
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Clasa 

REZULTATE OBŢINUTE LA OLIMPIADA DE MATEMATICĂ - ETAPA 

pe şcoală 
locală/secto

r 
judeţeană/mu

nicipiu 
naţională 

nr
. 

pa
rt

ic
ip

an
ţi

 

nr
. C

al
if

ic
aţ

i 

nr
. 

pa
rt

ic
ip

an
ţi

 

nr
. C

al
if

ic
aţ

i 

nr
. 

pa
rt

ic
ip

an
ţi

 

nr
. C

al
if

ic
aţ

i 

nr
. 

pa
rt

ic
ip

an
ţi

 premii MEN 
medalii 
SSMR 

I 
I
I 

II
I 

m
en

ţi
un

i 
au

r 

ar
gi

nt
 

br
on

z 

a V-a 423 295 277 60 56 2 2    1 1  1 
a VI-a 311 197 185 50 45 3 3      1 1 
a VII-a 253 167 153 28 23 1 1       1 
a VIII-a 163 108 98 31 29 4 4    1  2  
a IX-a 89 70 64 21 18 2 2       1 
a X-a 43 26 22 11 10 2 2    1 1  1 
a XI-a 45 32 29 10 8 1 1       1 
a XII-a 20 15 14 5 2 0 0        
Total 1347 910 842 216 191 15 15    3 2 3 6 

 
 

EVALUARE   NATIONALĂ 2015 
 

Evaluavea NAţională

Candidaţi înscvisi 

Pvezenţi şi absenţi 

Medii

IUNIE 2014-IUNIE 2015
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• Medii sub 5 
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• Medii peste 5 

 
 

Evaluare Naţională 
medii de 10 

   

 
 

NOTE DE 10 LA LIMBA ROMÂNĂ 

 
  NOTE DE 10 LA MATEMATICĂ 
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BACALAUREAT 2015 
Situatia statistica comparativa  

2014 – 2015 
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Repartiţia mediilor în sesiunea iunie-iulie 

 
 

 Comparaţia promovabilităţii sesiunii iunie-iulie  
  

 

 Situatia comparativa a promovabilităţii 
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PROGRAME SOCIALE 
Lapte şi corn 

 Luna/Anul Nr.eleviGPN 
Nr.elevi 
INV.PRIMAR 

Nr. elevi 
INV.GIMNAZIAL 

Septembrie 
2015 7988 17323 15422 

Firma distribuitoare: SC MATRA SRL Scorniceşti. 
 

Bani de liceu 
 
 
 
 

Euro 200  
Luna/Anul Nr. beneficiari 
Mai 2015 709 

 
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 
2015 

2846 2023 4932 5748 1971 

  
 

În anul financiar 2015 au fost alocate fonduri bugetare pentru următoarele categorii de 
cheltuieli: 

• Reabilitare sediu I.S.J. Olt – plăţi 500 mii lei 
• Obiectiv de investiţii Palatul Copiilor „Adrian Băran” Slatina – plăţi 454 mii lei 

 
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 2014-2015  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, 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 şi 
Cercetării Ştiinţifice. 

Luna/Anul  Nr.elevi 
octombrie 
2015 2546 
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 În activitatea Casei Corpului Didactic Olt menţionăm 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 2014-2015, faţă de anul anul şcolar 2013-2014, numărul proiectelor 
educaţionale a crescut cu 10% 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 
2063. 
            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. S-au aplicat chestionare 
formabililor, s-au realizat ateliere de instruire şi mese rotunde, asigurându-se în permanenţă asistenţă 
acestora. 
             S-a întocmit o bază de date a responsabililor cu formarea continuă din şcoli (99%). 
             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. Profesorii 
metodişti au asistat la activităţile desfăşurate de parteneri. 

S-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,  abilitarea corpului de metodişti din învăţământul 
preuniversitar, 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), 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); 

- programe prioritare MEN: Prevenirea şi combaterea violenţei în spaţiul şcolar, Profesorii 
metodişti şi inspecţia şcolară, Competenţe croscurriculare de lectură, Prevenirea şi combatere 
corupţiei în instituţiile de învăţământ preuniversitar, Abordări practice ale absenteismului şi 
abandonului şcolar, Educaţia adulţilor şi reducerea riscului de abandon şcolar;   

- programele de formare propuse spre avizare MEN 
Toate aceste cursuri aprofundează metode inovative de predare-învăţare şi răspund cerinţelor 

actuale de formare continuă. 
Strategiile 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 2014-2015 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 
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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: 

Simpozionului naţional STRATEGII MODERNE, CALITATE, PERFECŢIONARE, 
FORMARE CONTINUĂ, ediţia a VII-a, desfăşurat  în luna iunie 2015, în parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Consiliul Judeţean Olt, Primăria Municipiului Slatina. 

 Secţiunile 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 CCD. 

S-au primit peste 160 de formulare de înscriere la toate secţiunile simpozionului. 
 
Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 
a) Programe de formare ale CCD, acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale 

• Management educaţional şi comunicare instituţională – 102 participanţi; 
• Educaţie nonformală -15 participanţi. 

b) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN: 

Nr. 
crt. 

Tema 
Durata 

 
Nr. cursanţi 

Cost 
total 

Cost ora/ 
cursant 

1. 
Consiliere şi orientare şcolare 

 
24 de ore 59 

2719 
Fonduri 

extrabugetare 

 
1,92 

2. 

Profesorii metodişti şi inspecţia 
şcolară 

 
24 de ore 18 - - 

3. 
Profesorii metodişti şi inspecţia 

şcolară 
24 de ore 32 

1644 
Buget de stat 

3,11 

4. 
Developper les competences orales a l 

aide de divers supports 
24 de ore 20 

1516 
Buget de stat 

3,15 

5. 
Prevenirea fenomenului de părăsire 

timpurie a şcolii 
32 de ore 168 

5567 
Buget de stat 

1,03 

6. Istoria evreilor şi holocaustul 24 de ore 51 
1392 

Buget de stat 
1,13 

7. 
Acreditarea, gestionare si impactul 
programelor de formare continuă 

24 de ore 257 
11843 

Fonduri 
extrabugetare 

1,92 

8. Competenţe croscurriculare de lectură 36 de ore 25 
1044 

Buget de stat 
1,16 

9. 
Formarea responsabililor cu formarea 

continuă din şcoli 
24 de ore 100 

1728 
Buget de stat 

1,44 

10. 
Tehnici de predare invăţare 

intertransdisciplinare 
24 de ore 140 

6451 
Fonduri 

extrabugetare 
1,92 
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11. 
Tehnici de predare invăţare 

intertransdisciplinare 
24 de ore 25 

1516 
Buget de stat 

2,25 

12. 

Intervenţia psihopedagogică necesară 
pentru integrarea copilului cu CES în 

învăţământul de masă 
24 de ore 173 

7972 
Fonduri 

extrabugetare 
1,92 

13. Educaţi asa! 24 de ore 100 
4608 

Fonduri 
extrabugetare 

1,92 

14. 
Consiliere şi inovare pedagogică în 

CDI 
24 de ore 54 

2488 
Fonduri 

extrabugetare 
1,92 

15. Iniţiere în biblioteconomie 40 de ore 28 
2150 

Fonduri 
extrabugetare 

1,92 

16. 
Înregistrările în REVISAL  în 
contextul noilor reglementări 

24 de ore 92 
4239 

Fonduri 
extrabugetare 

1,92 

17. 
Predarea inovativă utilizand TIC şi 

noile tehnologii 
24 de ore 50 

1728 
Buget de stat 

1,44 

18. 
Predarea inovativă utilizand TIC şi 

noile tehnologii 
24 de ore 90 

4147 
Fonduri 

extrabugetare 
1,92 

19. Prezi şi powerpoint 24 de ore 25 
1152 

Fonduri 
extrabugetare 

1,92 

20. Prezi şi powerpoint 24 de ore 25 
864 

Buget de stat 
1,50 

 
 
c) Programe pentru pregătirea debutanţilor în vederea susţinerii examenului naţional de 

definitivare în învăţământ 
• Pregătirea debutanţilor în vederea susţinerii examenului naţional de definitivare în 

învăţământ – 49 cursanţi 
 
d) Programe/Activităţi specifice desfăşurate în mediul rural 

Localitatea Titlul 
programului 

Durat
a 

cursul
ui 

Nr. 
participanţi 

Cost 
total 

Cost 
ora/cursant 

Vitomireşti 
Redea 
Deveselu 
Osica de Sus 

Acreditarea, gestionarea si impactul 
programelor de formare continuă 

24 ore 125 5760 1.92 

Verguleasa Educaţie nonformală 60 ore 15 1728 1.92 
Osica de Sus Consiliere şi orientare şcolară 24 ore 34 1567 1.92 
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Bircii 
Intervenţia psihopedagică necesară pentru 
integrarea copiilor cu CES în 
învăţământul de masă 

24 ore 68 3133 1.92 

Drăghiceni 
Fălcoiu 

Tehnici de predare învăţare inter-
transdisciplinare 

24 ore 57 2627 1.92 

 
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; 
- Sprijinirea 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 ISBN/ISSN; 
- Consiliere privind etapele realizării unei reviste şcolare, obţinere ISSN; 
- 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-uri şi unităţi şcolare din ţară. 
 Acţiuni realizate:  

 - proiectele şi simpozioanele educaţionale,  
- monitorizarea şi organizarea programelor de formare continuă Management educaţional 

şi comunicare instituţională, Educaţie nonformală,  
- programele avizate MEN Consiliere şi orientare şcolare, Profesorii metodişti şi inspecţia 

şcolară, Profesorii metodişti şi inspecţia şcolară, Developper les competences orales a l aide de divers 
supports, Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, Istoria evreilor şi holocaustul, 
Acreditarea, gestionare si impactul programelor de formare continuă, Competenţe croscurriculare de 
lectură, Formarea responsabililor cu formarea continuă din şcoli, Tehnici de predare invăţare 
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intertransdisciplinare, Intervenţia psihopedagogică necesară pentru integrarea copilului cu CES în 
învăţământul de masă, Intervenţia psihopedagogică necesară pentru integrarea copilului cu CES în 
învăţământul de masă, Educaţi asa!, Consiliere şi inovare pedagogică în CDI, Iniţiere în 
biblioteconomie, Înregistrările în REVISAL  în contextul noilor reglementări, Înregistrările în 
REVISAL  în contextul noilor reglementări, Predarea inovativă utilizand TIC şi noile tehnologii, 
Predarea inovativă utilizand TIC şi noile tehnologii, Prezi şi powerpoint, Prezi şi powerpoint. 

   - reabilitarea clădirii Casei Corpului Didactic Olt. 
 Pe parcursul anului 2015 CCD Olt a colaborat cu servicii publice deconcentrate şi autorităţi ale 

administraţiei publice locale: Agenţia de Protecţia Mediului Olt, Protoieria Slatina, DGASPC  Olt, 
Autoritatea de Sănătate Publică Olt, Crucea Roşie Filiala Slatina, DSVSA Olt, OPC Olt, Primăria 
Municipiului Caracal, Palatul Copiilor ,,Adrian Baran”, Slatina, Primăria Municipiului Slatina, 
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. 

Marieting educaţional ( publicitate/ diseminare): 
a) activităţi de mediatizare şi promovare a ofertei de programe; 
Oferta de formare pe anul şcolar 2014-2015 a fost variată, cuprinzând programe ce răspund  

nevoilor de formare ale cadrelor didactice din mediul urban, dar şi rural. Pentru o cât mai largă 
participare a cadrelor din judeţ, Casa Corpului Didactic Olt a organizat diverse activităţi de 
mediatizare a Oferten de formare.  
            Oferta de formare a fost mediatizată : 
 - pe videotext la televiziunea locală OLT TV; 

      - responsabilii cu formarea continuă din unităţile şcolare au primit oferta, totodată, fiecare 
responsabil a primit pliante şi fişe specifice de prezentare şi elaborare de baze de date; 

      - la cercurile pedagogice cu directorii de instituţii şcolare, pe zone, reprezentanţii CCD Olt 
au prezentat oferta şi au distribuit CD-uri cuprinzând activităţile şi proiectele în curs de 
derulare. 

A fost constituită o bază de date cu responsabilii cu formarea continuă din judeţ, care au fost 
puşi la curent, prin poşta electronică, fax, cu toate activităţile de formare ale Casei Corpului Didactic 
Olt, astfel, în fiecare unitate şcolară s-a creat un spaţiu special de afişaj dedicat informării şi 
promovării activităţilor curente ale Casei Corpului Didactic Olt. 
materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii instituţiei 
 Realizările echipei Casei Corpului Didactic Olt au fost promovate în cadrul emisiunilor 
educative la televiziunile locale OLT TV şi PRIMA TV Slatina, au fost oferite interviuri în mass-
media scrisă şi promovată imaginea instituţiei pe blogul personal şi în mediile de socializare. 

 Imaginea Casei Corpului Didactic Olt este promovată prin revista naţională de ştiinţă şi 
educaţie PROEDUCAŢIA distribuită semestrial tuturor şcolilor din judeţul Olt. 

La activităţile organizate cu ocazia lansării Ofertei de formare 2014-2015, participanţii au 
primit mape cu pliante informative, materiale pe suport electronic cu toate informaţiile legate de 
cursurile de formare, de activităţile derulate prin Casa Corpului Didactic, de parteneriatele şi 
proiectele aflate în derulare, modele de cereri de înscriere la cursuri cu credite şi fără credite şi Ghidul 
responsabilului cu formarea continuă. 
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Capitolul 2 – Sănătate  

 Direcţia de Sănătate Publică Olt a urmărit în anul 2015, prin realizarea obiectivelor propuse, 
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 2015, DSP 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 2015 furnizarea serviciilor medicale, medicina generală, s-a asigurat conform 

contractelor încheiate cu 240 de furnizori (145 în urban şi 95 în rural). S-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.  

În localităţile din mediul rural, pe lângă asistenţii medicali din cadrul cabinetelor de medicina 
de familie, si-au desfăşurat activitatea şi 84 asistenţi medicali comunitari din subordinea primăriilor şi 
a DSP Olt ce au colaborat cu autoritatea locala, medicul şi asistentul de familie.  

De asemenea, pe raza judetului activeaza şi 14 mediatori sanitari care se ocup de problemele 
medicale ale populatiei de etnie roma din judet. 

 
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.S.) din zonele arondate centrelor. 

În judeţul Olt  au funcţionat  6 Centre de Permanenţă : Brastavăţu, Dobroteasa, Osica de Sus, 
Crîmpoia, Vişina, Potcoava. Centrele de permanenta :Brastavatu; Dobroteasa; Osica de Sus; 
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: Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, Spitalul  Orăşenesc Balş, Spitalul 
Municipal Caracal, Spitalul Orăşenesc Corabia, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu. 

 
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 
2015 5,69 13,20 452095 - 7,51 1,2 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 
2014. 

Strategia naţionala de sănătate are drept scop crearea cadrului 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. 
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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 s-a efectuat prin monitorizarea de audit a calităţii apei potabile furnizată prin instalaţii 
centralizate de alimentare cu apă  în zonele de aprovizionare cu apă mari din judeţul Olt (volum 
mediu distribuit >1000 m³/zi şi/sau nr.populaţie aprovizionată cu apă > 5000 persoane), respectiv 
municipiile  Slatina 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 BACTERIOLOGIC EXAMEN CHIMIC 
AN  2015 AN 2015 

Probe rec. Nec. Probe rec. 
Probe 
rec. 

Nec.pt. 
Clor rez 

liber 

% Nec. 
Clor rez liber 

1. SLATINA 140 5 140 140 139 99,28% 
2. BALŞ 25 3 25 27 27 100% 
3. CORABIA 37 0 37 36 2 5,55% 
4. CARACAL 83 0 83 83 27 32,53% 
 TOTAL 285 8 285  286 195 68,18% 

 
Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena aerului 
 Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţiilor din aerul ambiant în mediul urban 

În Slatina, în cursul anului 2015  au fost recoltate 96 probe de aer din care 3 necorespunzatoare 
(3,12%) pentru pulberi sedimentabile. 

Pentru fluor sedimentabil, în Slatina, concentraţiile maxime înregistrate au fost înregistrate în 
punctul 1 de recoltă -str.Piteşti, nr.187 : 

- trim.I- 31 mg/m2/luna (luna februarie 2015) 
- trim.II – 46 mg/m2/luna (luna mai 2015) 
- trim. III -78 mg/ m2/luna (luna septembrie 2015) 
- trim. IV - 102 mg/m2/luna (luna octombrie 2015)  

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. 

 
 
 
 

LOCALITATE/ 
NOXA 

CERCETATĂ 

2015 2014 

PR.REC NEC. % NEC PR.REC NEC. % NEC 

1. Slatina/Pulberi 
sedimentabile 

96 3 3,12% 94 9 9,57% 

2. Caracal/Pulberi 
sedimentabile 

48 0 0% 48 0 0% 

3. Corabia/Pulberi 
sedimentabile 

36 0 0% 36 0 0% 

 TOTAL 180 3 1,66% 178 9 5,05% 
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SUPRAVEGHEREA CONDIŢIILOR IGIENICO-SANITARE ÎN OBIECTIVELE CU 
PROFIL ALIMENTAR 

a.Supravegherea sanntară a obnectnvelor cu profnl alnmentar. S-au efectuat 720 controale în anul 
2014 faţă de 821 în aceeaşi perioadă a anului 2014. 

b. Partncnparea actnvă la prevennrea şn combaterea TIA, BDA şn a nntoxncaţnnlor alnmentare 
Rolul alnmentulun în toxnnnfecţnn alnmentare. 

În cursul anului 2015 nu ne-am confruntat cu focare de toxiinfecţii alimentare. 
c.Evaluarea concentraţnen de nod dnn sarea nodată pentru consumatornn umann. În anul 2015 s-au 

recoltat şi analizat 20 probe de sare iodată (Salina  Dej, Cacica şi Import Ucraina, Belarus) – din 
unităţi de desfacere. 

 d.Realnzarea obnectnvelor dnn - Programul II – Obnectnv 3 – Protejarea sănătăţnn şn prevennrea 
îmbolnăvnrnlor asocnate factornlor de rnsc alnmentar prnvnnd: 

- 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 2015 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. S-au recoltat 7 probe alimente cu destinaţie nutriţională din unităţi de desfacere – 
supermarketuri şi farmacii care au fost înaintate către Institutul de Sănătate Publică Cluj(in nr. de 5) si 
catre Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi (în nr. de 5) şi către Centrul Regional de Sanatate 
Publica Iasi (in nr. de 2)  spre analiză microbiologică şi fizico-chimică Ord.MS 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 2 probe de alimente  provenienta Egipt (boia dulce, 
busuioc) 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. S-au recoltat 2 probe alimente: suplimente 
alimentare din unităţi de desfacere – supermarketuri şi farmacii penrtu analiza toxicologica 
(determinari de plumb, cadmiu şi mercur ) efectuate de catre ISP Timisoara produsele alimentare 
corespund Ord.MS, ISO şi STAS-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. În acest scop s-a recoltat 5 probe de bauturi 
alcoolice-vin care au fost expediate catre CRSP Târgu Mureş spre analiză: determinarea conţinutului 
de dioxid de sulf liber si total  

- 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 ISP 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 ISP 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” SintezaNationala: Determinarea zaharului total. 
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S-au recoltat 2 probe produse alimentare care au fost trimise spre analiza la Laboratorul  de 
Chimie Sanitara din cadrul DSP 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. 
 
         Activitatea de reglementare sanitară anul 2015 

AUTORIZAŢII 
SANITARĂ DE 
FUNCŢIONARE 

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

 

424 

BIROU 
EPIDEMIOLOGIE 

 
122 

TOTAL 
546 

 
NOTIFICĂRI 

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

 
676 

BIROU 
EPIDEMIOLOGIE 

 
21 

TOTAL 
697 

 
 

EVALUAREA  STĂRII DE SĂNĂTATE A COPIILOR  ŞI  TINERILOR  
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.  

Exemplificăm cu situaţia triajului epidemiologic, cel mai reprezentativ, la începutul anului 
şcolar (vacanţa de vară) 2015-2016 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului şcolar 2014-2015: 

 
Nr.  
crt. 

Indicatori An şcolar 
2015-2016 

An şcolar 
2014-2015 

1. Nr. unităţi                                   504 522 
2. Nr. copii înscrişi  57715 60789 
3. Nr. copii examinaţi 55545 58660 
4. Nr. cazuri depistate 345 361 
5. Hepatita virală (A) 0 0 
6. Alte hepatite virale acute 0 0 
7. Rujeolă 0 0 
8. Rubeolă 0 0 
9. Varicela 0 0 
10. Parotidita epidemică 0 0 
11. Tuse convulsivă 0 0 
12. Gripa 0 0 
13. Scarlatina 0 0 
14.        B.D.A. 0 0 
15. Dizenterie bacteriană 0 0 
16. Meningită (virală 

bacteriană) 
0 0 
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17. Encefalite 0 0 
18. Angine 93 96 
19. Angine SH + 0 0 
20. Alte boli infecţioase 37                     42 
21. Scabie  0 0 
22. Pediculoză 180 203 
23. Micoze 35 40 
24. Alte boli parazitare 0 0 
25. Recontrol scabie 0 0 
26. Recontrol pediculoză 5 16 

 
Efectuarea de prestaţii şi servicii de sănătate publică. 
La solicitare: 
- recoltă probe pentru determinarea potabilităţii apei din unităţiile de învăţământ, 
- consultanţă de specialitate, 
- servicii de autorizare şi notificare sanitară în unităţile de învăţământ 
 

Nr.  
crt. 

Acţiunea Anul 2015 Anul 2014 

1. Nr. controale igienico-sanitare  159 124 
2. A.S.F. eliberate 62 40 
3. A.S.F. respinse  35 43 
4. Notificări 13 13 
5. Nr. probe apă 38 26 
6. Teste salubritate  - - 
7. Aeromicrofloră - - 
8. Alimente scoase din consum  - - 
9. Acţiuni comune cu alte 

instituţii 
- - 

10. Nr. informări la M.S.  8 3 
11. Nr. informări către 

administraţia publică 
- - 

12. Nr. informări I.S.J. Olt - - 
 
ACTIVITĂŢI DE PROTEJAREA SĂNĂTĂŢII ŞI PREVENIREA 

ÎMBOLNĂVIRILOR ASOCIATE FACTORILOR DE RISC OCUPAŢIONALI 
Activitatea Biroului de Medicina Muncii din cadrul D.S.P.Olt in aceasta perioada s-a axat pe 

următoarele obiective: 
- identificarea locurilor de muncă în care se întâlnesc noxe cu efecte nocive 

asupraorganismului şi evaluarea niveluluia cestora prin determinări în mediul de muncă; 
- evaluarea impactului asupra sănătăţii consecutiv expunerii profesionale şimonitorizarea 

incidenţei bolilor profesionale la nivel naţional 
- activităţi de avizare proiecte şi expertizări ale locurilor de muncă; 
- alte activitati specifice Biroului de Medicina Muncii 
În acest sens, în anul 2015 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
• Numar notificari eliberate – 119 (87 in anul 2014) 
• Numar notificari FEADR eliberate – 84 (119 in anul 2014) 
• Numar controale igienico-sanitare efectuate pentru eliberarea buletinelor de 

determinare prin expertizare a locurilor de munca cu conditii deosebite, periculoase, vatamatoare si 
nedorite – 58 (1466 locuri muncă), 46( 1094 locuri munca în anul 2014) 
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• Numar controale efectuate in vederea declararii cazurilor noi de boli profesionale – 167 
(168 in anul 2014) 

• Buletine interpretare camp electromagnetic – 54 (37 in anul 2014) 
• Numar determinari toxicologice efectuate – 21 (42  in anul 2014) 
• Numardeterminaritoxicologice>CMA – 0 
• Numar determinari biotoxicologice – 0 (0 in anul 2014) 
• Numardeterminaribiotoxicologice> LBT – 0 
Cele 167 cazuri noi de boli profesionale aufost inregistrate astfel: 
• 139 cazuri la S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina cu Dg.BPOC de etiologie 

profesionala, Silicoza, Discopatie lombară profesionala, Neoplasm pulmonar; 
• 22 cazuri la S.C. ALRO S.A. Slatina cu Dg.Astm bronsic profesional, Bronşită cr. 

profesională, Discopatie profesionala,  
• 2 cazuri la S.C. S.M.R. S.A. Bals cu Dg. Astm bronşic profesional, Silicoză; 
• 1 caz la Cabinet Tehnică Dentară Slatina cu Dg. Bronşită cr. profesională 
• 1 cazuri la S.C. S.J.U. S.A. Slatina cu Dg. Bronşită cr. profesională; 
• 1 caz la Oficiul Poştal Olt Slatina cu Dg. Hernie de disc profesională; 
• 1 caz la Tribunalul Olt cu Dg. Astm bronsic profesional 
Raportarea bolilor profesionale se face lunar catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti prin 

fisa de declarare BP2 a cazului de boala profesionala. 
Determinarile toxicologice, de microclimat si iluminat au fost efectuate la unitati din judetul 

Olt in urma solicitarilor acestora:4 unitati investigate si au fost urmariti urmatorii agenti: monoxid de 
carbon,  bioxid de sulf, bioxid de azot, pulberi textile, pulberi carbură - fracţie inhalabilă, pulberi cocs 
– fracţia respirabilă 
 

SUPRAVEGHEREA BOLILOR TRANSMISIBILE 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE IMUNIZARE  
Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin 

vaccinarea: 
1. la varstele populatiei prevazute in Calendarul national de vaccinare 
Vaccinarea populatiei prevazuta in Calendarul national de vaccinare s-a efectuat in 

conformitate cu normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica din O.M.S. 
nr. 386/2015.  Astfel  s- au realizat urmatoarele vaccinari :  

Vaccin hepatitic B=2436(lot de baza si retantieri); 
Vaccin BCG=2333(lot de baza si retantieri); 
Vaccin hexavalent(DTPa-VPI-Hib-HepB)= 11121 doze(lot de baza si restantieri); 
Vaccin  pentavalent(DTPa-VPI-Hib)= 629 doze(lot de baza); 
Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion= 10558 doze(lot de baza si retantieri); 
Vaccin diftero tetanic(dT-Imovax)= 9883 doze(lot de baza si restantieri); 
Vaccin poliomielitic inactivat(VPI)= 471 doze(restantieri)  
TOTAL doze de vaccin administrate conform calendarului= 37431 doze. 
2. grupelor populationale la risc 
S-au realizat  234 de vaccinari la gravide cu Tetatox (VTA) si 98 de vaccinari impotriva 

hepatitei B (Engerix B tip adult) la persoane  cu risc ( contacti ai cazurilor depistati cu HAV – B, 
purtatori HBs Ag).  

TOTAL doze de vaccin administrate =332  
Estimare a acoperirii vaccinale la 24 luni (urban - rural):2015 
URBAN                                                                RURAL 
Vaccin BCG – 97,74%    Vaccin BCG – 98,51% 
Vaccin hepatitic B (Hep B) – 95,48%  Vaccin hepatitic B (Hep B) – 99,25% 
Vaccin DTPa – 90,22%    Vaccin DTPa – 96,29% 
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Vaccin Hib – 90,22%     Vaccin Hib – 96,29% 
Vaccin poliomielitic – 90,22%   Vaccin poliomielitic – 96,29% 
Vaccin ROR – 92,48%    Vaccin ROR – 97,77% 
 
Estimare a acoperirii vaccinale la 12 luni (urban - rural):2014 
URBAN                                                                RURAL 
Vaccin BCG – 94,82%    Vaccin BCG – 94,65% 
Vaccin hepatitic B (Hep B) – 62,93%  Vaccin hepatitic B (Hep B) – 69,46% 
Vaccin DTPa – 81,89%    Vaccin DTPa – 86,26% 
Vaccin Hib – 81,89%     Vaccin Hib – 86,26% 
Vaccin poliomielitic – 81,89%   Vaccin poliomielitic – 86,26% 
Vaccin ROR – 68,96%    Vaccin ROR – 75,57% 
Se observa o adresabilitate mai buna in rural pe toate tipurile de antigene. Motivele de 

nevaccinare sunt in continuare: neprezentarea, contraindicatie medicala definitiva, refuz parinte, 
nascut in strainatate.  

 
 

PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL A BOLILOR TRANSMISIBILE 
PRIORITARE  

 
Realizarile supravegherii in principalele boli transmisbile in 2015 se prezinta dupa cum 

urmeaza: 
Meningita meningococica -s-au codificat 2 cazuri : Brancoveni (58 ani ) si Dobrosloveni 

 (71 ani )  
 Gripa, infectiile respiratorii si pneumoniile , SRAS- In anul  2015, s-au confirmat 51 de 

cazuri ILI ( Gripa ),  din care 21 cazuri au fost pozitive  pentru virusul gripal tip A subtip H3N2,  5  
cazuri pentru virusul gripal tip A subtip H1N1 si  25 cazuri pentru virusul gripal tip B. S-au inregistrat 
5 decese. Diagnosticele de confirmare au fost efectuate de catre Institutul Cantacuzino Bucuresti. 

Prevalenta  afectiunilor respiratorii  comparativ 2013/ 2014 se prezinta astfel: 
 

Codul de boala AN 2014 AN 2015 

ARI-  230 43.369 38.357 

GRIPA-  231    22        51 

PNEUMONIA - 232 20.665 17.797 

  
 Hepatitele acute virale  
Rezultatele supravegherii   
� investigarea etiologică a tuturor cazurilor  suspecte  de HVA,  prin  

determinarea  anticorpilor de tip IgM HAV, IgM HBc, Ac HCV si  Ag HBs cu urmatoarele rezultate: 
- 2 cazuri  pozitive  pentru Ac IgM – A (HAV tip A); 
- 7 cazuri pozitive   pentru Ac IgM HBc si AgHbs (HVA tip B); 
- 1 caz pozitiv  pentru Ac HVC (HVA tip C); 

� in jurul cazurilor pozitive de hepatite cu virus B s-au aplicat vaccinari ale 
contactilor cu vaccinuri din rezerva antiepidemica a DSP. 

 
 Boala diareica acuta  şi holera   
Rezultatele supravegherii   
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Total cazuri 
diagnosticate 

Nr. cazuri 
diagnosticate 
de medicii de 

familie cu 
etiologie 

precizata ( pe 
criterii clinice ) 

cazuri internate: 
cu 

etiologie 
precizata 

cu 
etiologie 

neprecizata 

infirmate ca 
BDA 

1154 133 127 894 1 
 

Agentii etiologici ai cazurilor confirmate au fost: salmonella = 5 cazuri, Clostridium Difficile 
= 220, Stafilococcus  Aureus = 28, alte patotipuri de E. Coli = 6, Blastocystis Hominis = 127, 
Enterobius Vermicularis = 5, Entamoeba Coli =  4, Giardia = 49, Ascaris Lumbricoides=3, 
Rotavirus=8. 

Evolutia bolii diareice nu a inregistrat forme endemo-epidemice exceptie cazurile 
intraspitalicesti cu ICD. 

Nu s-au inregistrat focare de toxiinfectii alimentare cu peste 3 cazuri. 
Activitatile de supraveghere in teritoriu, din punct de vedere al evolutiei B.D.A., s-au incheiat 

in data de 01.nov.2015; ultima raportare s-a efectuat in data de 03.nov.2015. 
Supravegherea  Bolii Lyme Rezultatele supravegherii: 
            -s-a investigat  4 cazuri; nr .cazuri confirmate =1 
 Supravegherea  febrei butonoase   
            -s-a investigat  1 caz; nr .cazuri confirmate =1 

 
STRUCTURA DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA A JUDETULUI 

Nr. 
crt. 

DOMENIUL / tip  
Date 

raportate 
1 Apa     

  Numar total controale, din care:   128 
  a) instalatii centrale   69 
  - producatori   37 
  - distribuitori   30 
  - utilizatori, din care:   1 
    - industria alimentara 0 
    - colectivitati 0 
    - altii 2 
  b) instalatii locale (fantani publice)   3 

  
c) verificarea monitorizarii de audit a 
apei potabile   33 

  
d) verificarea monitorizarii de control a 
apei potabile   30 

  Numar probe recoltate: - total 64 
    - corespunzatoare 30 
    - necorespunzatoare fizico-chimic* 31 
    - necorespunzatoare bacteriologic* 18 
  Recontroale - numar total 21 
  Avertismente - numar total 27 
  Amenzi - numar total 6 
    - valoare totala 13500 
  Retragere ASF - numar total 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 
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Nr. 
crt. 

DOMENIUL / tip  
Date 

raportate 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 
        

2 Turism     

  
a) Numar total unitati de turism 
controlate, din care:   15 

    - unitati de cazare hoteliera 9 
    - pensiuni turistice 6 
    - camping-uri 0 

  
b) numar controale ale zonelor naturale 
de imbaiere    0 

  - controlul calitatii apei   0 
    - nr. total probe recoltate, din care: 0 
    corespunzatoare 0 
    necorespunzatoare* 0 
  - 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: 19 
    corespunzatoare 17 
    necorespunzatoare* 2 
  Recontroale - numar total 10 
  Avertismente - numar total 6 
  Amenzi - numar total 2 
    - valoare totala 1000 
  Retragere ASF - numar total 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 
        

3 Mediul de viata a populatiei     
  Numar total controale, din care:   440 
  a) zone de locuit    257 
  b) unitatile de mica industrie   5 
  c) unitati comerciale   19 
  d) statii de epurare a apelor uzate   2 

  
e) colectare si depozitare deseuri 
menajere   13 

  
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   7 

    
- ateliere de croitorie, marochinarie, 
ceasornicarie 2 

    - spalatorii auto 4 
    - spalatorii pentru lenjerie, haine 1 
  i) institutii social-culturale   1 
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Nr. 
crt. 

DOMENIUL / tip  
Date 

raportate 

  
j) unitati care comercializeaza haine 
second-hand   2 

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

  l) altele   134 
  Recontroale - numar total 64 
  Avertismente - numar total 15 
  Amenzi - numar total 10 
    - valoare totala 16500 
  Retragere ASF - numar total 1 
  Suspendare de activitate - numar total 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 
        

4 Tutun     
  a) Numar controale - pentru fumat in spatiile publice  99 

    
- in unitati care comercializeaza produse 
din tutun 41 

    
- pentru inscriptionarea produselor din 
tutun 27 

    - pentru publicitatea produselor din tutun 0 
    - in unitatile sanitare 144 
    - in unitatile de invatamant 163 
    - pentru sponsorizare 0 
  b) Sanctiuni, din care:   10 
    - numar avertismente 4 
    - numar amenzi contraventionale 6 
    - valoare totala amenzi 1050 

    
- valoare amenzi pentru fumat in spatiile 
publice 300 

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

  d) Suspendarea temporara a activitatii   0 
        

5 Mediu de munca      
  Controale - numar total 17 
  Recontroale  - numar total 2 
  Avertismente - numar total 2 
  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:   89 

    - unitati de producere 0 
    - importatori 0 
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Nr. 
crt. 

DOMENIUL / tip  
Date 

raportate 
    - distribuitori 0 
    - unitati de desfacere 15 

    
- unitati de frizerie, coafura, manechiura, 
pedichiura, cosmetica 69 

    - unitati de piercing si tatuaj 1 
    - unitati de intretinere corporala 4 

    
- alte unitati din sectorul prestari servicii 
care folosesc produse cosmetice 0 

  Recontroale - numar total 18 
  Avertismente - numar total 40 
  Amenzi - numar total 10 
    - valoare totala 6500 
  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) 39 

  c) Probe recoltate - numar total 1 
    - corespunzatoare 1 
    - necorespunzatoare microbiologic* 0 

    
- necorespunzatoare din punct de vedere 
chimic si toxicologic* 0 

  Recontroale - numar total 2 
  Avertismente - numar total 0 
  Amenzi - numar total 3 
    - valoare totala 2600 
  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:   302 
    - la producatori 0 
    - la importatori 0 
    - la distribuitori 0 

    

- la utilizatori (unitati sanitare, unitati de 
invatamant, unitati de turism, cabinete 
infrumusetare, etc) 291 

    - la utilizatori (profesionali) 3 
    - la retaileri 8 
  Recontroale - numar total 0 
  Avertismente - numar total 9 
  Amenzi - numar total 8 
    - valoare totala 5500 
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Nr. 
crt. 

DOMENIUL / tip  
Date 

raportate 
  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:   319 

    - unitati pentru anteprescolari si prescolari  134 
    - unitati de invatamant primar si gimnazial 118 
    - unitati de invatamant liceal 21 
    - unitati de invatamant postliceal 1 
    - unitati de invatamant superior (facultati) 1 
    - unitati de invatamant special 2 
    - ateliere scolare 5 
    - unitati de cazare (internate, camine) 8 
    - bloc alimentar propriu unitatii 21 
    - bloc alimentar externalizat 0 
    - unitati de catering 5 
    - tabere de odihna 0 
    - centre de plasament 3 
  Recontroale - numar total 8 
  Avertismente - numar total 61 
  Amenzi - numar total 3 
    - valoare totala 2600 
  Retragere ASF - numar total 0 
  Suspendare de activitate - numar total 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

  
b) Numar controale pe produs si meniu, 
conform Legii 123, din care: - societati comerciale 12 

    - blocuri alimentare 17 
    - cantine 4 
    - catering 11 
  c) Probe recoltate - numar total 2 
    - corespunzatoare 2 
    - necorespunzatoare* 0 
  Recontroale - numar total 2 
  Avertismente - numar total 5 
  Amenzi - numar total 1 
    - valoare totala 1000 
  Retragere produse alimentare   0 
    - kg 0 
    - litri 0 
        

9 Unitati sanitare, cu exceptia spitalelor     
  Numar total controale, din care:    214 
    - unitati de asistenta medicala primara 124 
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Nr. 
crt. 

DOMENIUL / tip  
Date 

raportate 
    - unitati de asistenta medicala ambulatorie 12 
    - unitati de asistenta de medicina dentara 34 

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

    - centre de permanenta 4 
    - serviciul de ambulanta 4 
    - laboratoare de analize medicale  16 

    

- unitati de radiologie si imagistica 
medicala (se raporteaza numai in cazul 
controalelor planificate sau la sesizare) 2 

    
- societati de turism balnear si de 
recuperare 0 

    - unitati de ingrijiri la domiciliu 8 
    - unitati medico-sociale 3 
    - unitati de medicina alternativa 0 

    
- unitati socio-medicale pentru varstnici 
(camine pentru batrani) 2 

    - centre socio-medicale ale ANPH 5 

    
- centre de furnizare de servicii pentru 
consumatorii de droguri 0 

  Numar probe recoltate: - numar total 0 
    - corespunzatoare 0 
    - necorespunzatoare* 0 
  Recontroale - numar total 16 
  Avertismente - numar total 84 
  Amenzi - numar total 32 
    - valoare totala 21400 
  Retragere ASF - numar total 0 
  Suspendare de activitate - numar total 1 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 
        

10  Unitati sanitare cu paturi     

  

a) Numar total de controale integrale in 
spitale (care se fac in cadrul actiunii 
tematice si se verifica toate sectiile si 
compartimentele spitalului)   7 

  b) Numar total de controale, din care:   43 
    - deseuri periculoase 7 
    - sterilizare si precautii universale 7 
    - infectii nosocomiale 7 
    - bloc alimentar 7 
    - spalatorie 7 
    - sectii cu diferite profiluri 8 

  
c) Numar controale in ambulatoriu 
integrat   8 

  Numar probe recoltate: - numar total 0 
    - corespunzatoare 0 
    - necorespunzatoare* 0 
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Nr. 
crt. 

DOMENIUL / tip  
Date 

raportate 
  Recontroale - numar total 6 
  Avertismente - numar total 38 
  Amenzi - numar total 5 
    - valoare totala 7700 
  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:   5 
    - unitati de transfuzie sanguina din spitale 5 
    - centre judetene de transfuzie sanguina 0 
    - centre regionale de transfuzie sanguina 0 
  Numar probe recoltate: - numar total 0 
    - corespunzatoare 0 
    - necorespunzatoare* 0 
  Recontroale - numar total 2 
  Avertismente - numar total 5 
  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 
  Suspendare de activitate - numar total 0 
  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 
        

13 Deseuri periculoase     

  
a) colectare, depozitare deseuri 
periculoase - producatori mici 54 

    - producatori mijlocii 211 
    - producatori mari 4 
  b) transport deseuri periculoase   3 
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Nr. 
crt. 

DOMENIUL / tip  
Date 

raportate 

  
c) unitati de neutralizare deseuri 
periculoase - unitati sanitare 0 

    - societati comerciale 0 
  Recontroale - numar total 2 
  Avertismente - numar total 46 
  Amenzi - numar total 23 
    - valoare totala 14200 
  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:   8 
  a) Numar total SRAAF, din care:   6 
    - materiale in contact cu alimentul 0 
    - suplimente nutritive 4 
    - alimente cu destinatie speciala 0 
    - aditivi alimentari 0 
    - toxiinfectii alimentare 0 
    - trichineloza 0 
    - altele 3 
  b) non aliment (RAPEX), din care :   0 
    - cosmetice  0 
    - alte produse  0 
  c) alte alerte   1 
        

15 
Actiuni tematice stabilite de ISS 
judetean - numar actiuni 0 

    - domeniul (cu listare separata)   
        

16 Numar sesizari rezolvate   137 
        

17 Actiuni de indrumare si consultanta - numar actiuni 29 
        

18 Actiuni comune cu alte autoritati - numar actiuni 6 
    - 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  1 

    - domeniul (cu listare separata)   
        

21 Activitatea juridica     

  

a) Nr. plangeri impotriva proceselor 
verbale de constatare a contraventiei si 
de aplicare a sanctiunii   5 
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Nr. 
crt. 

DOMENIUL / tip  
Date 

raportate 

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

  
c) Nr. total de dosare solutionate de 
judecatoria teritoriala     1 

  din care: - in favoarea persoanei fizice 1 
    - in favoarea persoanei juridice 0 

 
In judetul Olt principalele clase de boli cu care se confrunta locuitorii sunt; 
 - bolile aparatului respirator 
 - bolile aparatului osteo-articular 
 - bolile aparatului digestiv 
 - bolile aparatului genitor-urinar 
Cu toate acestea, bolile aparatului respirator nu a reprezentat principala cauza de deces in 

rindul populatiei oltene.Pe primele locuri se situeaza bolile aparatului circulator urmate de tumori, 
bolile aparatului respirator si bolile aparatului digestiv. 

In vederea imbunatatirii serviciilor de sanatate DSP Olt si-a propus sa  realizeze obiectivele 
specifice cuprinse in programul de guvernare si anume: 

- Cresterea accesului populatiei la servicii de sanatate de baza.  
- Coordonarea ingrijirilor de sanatate prin asigurarea unor trasee optime pentru pacienti, pe 

categorii de afectiuni .  
 -  Implementarea si monitorizarea de instrumente care sa asigure calitatea serviciilor de 

sanatate/siguranta pacientilor . 
 -  Management profesionist al programelor nationale de sanatate.  
 -  Asigurarea unui sistem informational performant pe plan orizontal si vertical care sa 

integreze toate componentele sistemului sanitar . 
. 

Casa de Asigurări de Sănătate Olt 

Pentru asigurarea accesului populaţiei judeţului Olt la servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale în anul 2015,  C.A.S. Olt a încheiat contracte de servicii medicale, medicamente 
şi dispozitive medicale.  

La încheierea contractelor pentru anul 2015 s-a avut în vedere interesul asiguraţilor, eficienţa 
si calitatea serviciilor medicale. 

Sntuaţna prnvnnd numărul de contracte închenate de CAS Olt pentru anul 2015 comparatnv cu 
2014: 
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Sntuaţna prnvnnd credntele de angajament aprobate pentru anul 2014:                            - mnn len 

Nr. 
crt. 

Domeniul de asistenţă medicală 
Credite de 

angajament 
aprobate 2014 

Credite de 
angajament 

aprobate 
2015 

1 Asistenta medicala primara – activitate curentă 29.074,18 29.468,00 
2 Asistenţă medicală primară – centre de permanenţă 897,23 1.023,44 
3 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru 

specialitatile clinice 
8.183,00 9,141,00 

4 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru 
specialitatile paraclinice  

5.505,09 6.286,00 

5 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru 
specialitatea medicina dentara 

360,00 559,00 

6 Asistenţa medicală reabilitare a sanatatii  1.030,33 1.087,00 
7 Asistenta medicala spitaliceasca – activitate curentă 118.641,63 129.921,00 
8 Asistenţa medicală spitalicească – OUG nr. 35/2015 0,00 5.772,00 
9 Ingrijiri medicale la domiciliu 202,01 317,00 
10 Acordarea medicamentelor cu si fara contributie 

personala in tratamentul ambulatoriu 
80.897,22 87.315,00 

11 Medicamente şi materiale sanitare pentru boli cronice cu 
risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop 
curativ 

25.640,92 30.562,96 

Nr. 
crt. 

Domeniul de asistenţă medicală 
Nr. contracte la 

data de 
31.12.2014 

Nr. contracte la 
data de 

31.12.2015 
1 Asistenta medicala primara – activitate curentă 240 240 
2 Asistenţa medicală primară-centre de permanenţă   
3 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru 

specialitatile clinice 
27 27 

4 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru 
specialitatile paraclinice  

19 24 

5 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru 
specialitatea medicina dentara 

0 22 

6 Asistenţa medicală reabilitare a sanatatii  8 8 
7 Asistenta medicala spitaliceasca – activitate curentă 5 6 
8 Asistenţa medicală spitalicească – OUG nr. 35/2015 0 5 
9 Ingrijiri medicale la domiciliu 7 4 
10 Acordarea medicamentelor cu si fara contributie 

personala in tratamentul ambulatoriu 
86 90 

11 Acordarea medicamentelor şi materialelor sanitare 
pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în 
programele naţionale cu scop curativ 

84 90 

12 Acordarea dispozitivelor medicale destinate 
recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice 

69 69 

13 Acordarea serviciilor medicale de hemodializă şi 
dializă peritoneală 

1 2 

14 Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar. 0 1 
 TOTAL 546 588 
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12 Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 2.551,04 10.687,06 
13 Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii 

unor deficiente organice sau fiziologice 
4.691,00 5.426,00 

14 Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 0,00 24,00 
15 Prestaţii medicale acordate în baza documentelor 

internaţionale 
3.174,39 3.474,62 

 TOTAL 280.768,56 321.064,08 
 

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: 

• 63 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. 

•        177 cabinete medicale individuale, din care 4 au puncte de lucru. 
Pentru creşterea accesului la serviciile medicale s-au acordat sporuri în raport cu condiţiile în 

care se desfăşoară activitatea şi în raport cu gradul profesional al medicului. 
CAS 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 benefncnare ale pachetelor de servncnn medncale înscrnse pe lnstele 

medncnlor de famnlne, pe grupe de vârstă, în mednul urban şn rural  la data de 31.12.2015: 
Grupe 
număr 

persoane 
beneficiare 

ale 
pachetelor de 

servicii, 
înscrise  

Nr. 
medici 

Numar asiguraţi inscrişi pe 
grupe de vârstă 

Numar de 
personae 

beneficiare ale 
pachetului 
minimal de 

servicii medicale 
înscrise 

TOTAL 
persoane 

beneficiare ale 
pachetelor de 

servicii, înscrise 
pe 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 14 274 5825 3558 2277 143 12077 
1001-1500 68 1812 43095 22014 18791 750 86462 
1501-2000 81 3663 72663 34191 30335 1317 142169 
2001-2200 27 1293 29368 14216 10787 463 56127 
2201-2500 27 1878 33748 13321 13765 573 63285 
2501-3000 19 2504 29134 9688 9704 390 51420 
3001-3500 1 413 5513 1166 2065 58 9215 
3501-4000 0       
Peste 4000 0       
 
TOTAL, din 
care: 
 

 
240 

 
11.837 

 
219.346 

 
98.154 

 
87.724 

 
3.694 

 
420.755 

Urban 96 5.586 106.159 33.858 36.080 1.019 182.702 
Rural 144 6.251 113.187 64.296 51.644 2.675 238.053 
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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. 

  
Asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu  pentru specialităţi paraclinice 
În baza contractelor încheiate au fost furnizate 564.412 de servicii medicale paraclinice, din 

care: 
- Analize medicale de laborator: 546.157 
- Analize medicale de radiologie:  15.570 
- Analize medicale de imagistică:    2.272 
-Servicii medicale paraclinice –evaluarea anuală a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobină 
glicată): 413 
De serviciile medicale paraclinice au beneficiat  55.224 de asiguraţi, după cum urmează: 
- Analize medicale de laborator pentru   45.527 asiguraţi 
- Analize medicale de radiologie pentru  10.948 de asiguraţi 
- Analize medicale de imagistică (RMN, CT şi Angiografii) pentru 1.415 de asiguraţi 
Servicii medicale paraclinice –evaluarea anuală a bolnavilor cu diabet zaharat(hemoglobină 

glicată): pentru 379 asiguraţi. 
 
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare 

medicală  
Furnizarea serviciilor medicale de reabilitare medicală în anul 2014 s-a asigurat de 10 

furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu C.A.S. Olt. 
În anul 2015 au beneficiat de servicii medicale de reabilitare  9.593 de asiguraţi. 
Servicii medicale de reabilitare furnizate: consultaţii medicale de specialitate fără proceduri – 

9.487, consultaţii medicale de specialitate cu proceduri – 8, proceduri specifice de reabilitare medicală 
– 128.005, nr. zile de tratament cu proceduri de masaj si/sau kinetoterapie-10.612, nr. zile de 
tratament cu proceduri altele decat de masaj si/sau kinetoterapie-33.997 . 

Asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu  pentru specialitatea medicină 
dentară 

  
În anul 2015,  pentru furnizarea de servicii de medicină dentară au fost încheiate 26 de 

contracte. 
Furnizarea acestor servicii se asigură de 31 medici cu următoarea structură în funcţie de gradul 

profesional:  
 -  medici de medicina dentara  primar: 3 
 -  medici de medicina dentara specialist: 8 
 -  medici de medicina dentara : 20 
Pentru a asigura accesul la servicii medicale de medicină dentară pentru asiguraţii din judeţul 

Olt, s-au încheiat contracte cu 10 furnizori din mediul rural şi 16 din mediul urban. Pachetul de bază 
de servicii de medicină dentară asigură servicii pentru toate categoriile de asiguraţi gratuit şi 
compensat 

Asistenţa medicală spitalicească 
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; 
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- 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. 
Cele 6 spitale aflate în relaţie contractuală cu C.A.S. Olt asigură furnizarea serviciilor 

medicale spitaliceşti pentru asiguraţii din  toate zonele judeţului Olt: 
• Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 
• Spitalul  Orăşenesc Balş 
• Spitalul Municipal Caracal 
• Spitalul Orăşenesc Corabia 
• Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 
• Hospital Network Pheonix One Day. 

 
 Îngrijiri medicale la domiciliu 
În ceea ce priveşte acordarea de servicii de îngrijiri medicale la domicilu, C.A.S. Olt a încheiat 

contracte cu 4 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 Sănătate 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 informarea 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). 

Cele man solncntate servncnn au fost: pampers, masaj, admnnnstrare de medncamente, perfuznn, 
măsurătorn parametrnn fnznologncn, îngrnjnrea plăgnlor, escarelor şn stomelor. 

Farmacii  
În anul 2015, CAS Olt a  încheiat 90 de contracte pentru eliberarea medicamentelor cu şi fără 

contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi pentru eliberarea medicamentelor şi materialelor 
sanitare specifice programelor naţionale de sănătate. 

În structura celor 90 de furnizori aflaţi în contract la data de 31.12.2015, eliberarea 
medicamentelor s-a realizat printr-un număr de 194 puncte farmaceutice, din care: 

• 148 farmacii comunitare, din care:  
i. 69 de farmacii în mediu urban; 
ii. 79 de farmacii în mediu rural. 
• 46 oficine locale de distribuţie în mediu rural. 
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Pentru finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naţionale de sănătate 
curative care se derulează prin unităţile sanitare cu paturi, CAS Olt a avut încheiate 2 contracte în anul 
2015, după cum urmează:  

1) Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina –  pentru finanţarea următoarelor programe: 
- Programul naţional de oncologie 
- Programul naţional de diabet zaharat - medicamente 
- Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei, respectiv:  
o Hemofilie profilaxie 
o Talasemie            
- Programul naţional de tratament pentru boli rare, respectiv - Boala Hunter. 
- Programul naţional de ortopedie - endoprotezaţi adulţi – materiale sanitare    
2) Spitalul Municipal Caracal –  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. 
 

 Dispozitive medicale 
Furnizarea  dispozitivelor medicale se asigură prin activitatea desfăşurată de 77 de furnizori 

care au încheiat contracte pentru anul 2015. 
În baza contractelor încheiate s-a asigurat accesul asiguraţilor la următoarele tipuri de 

dispozitive medicale: 
1. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L. 
2. Dispozitive pentru protezare stomii 
3. Dispozitive pentru incontinenţă urinară 
4. Proteze pentru membrul inferior 
5.  Proteze pentru membrul superior 
6. Orteze ( pentru coloană vertebrală, pentru membrul superior, membrul inferior). 
7. Încălţăminte ortopedică. 
8. Dispozitive pentru deficienţe vizuale 
9. Echipamente pentru oxigenoterapie  
10. Dispozitive de mers. 
11.       Proteză externă de sân  şi accesorii 
 

        Sntuaţna prnvnnd acordarea dnspozntnvelor medncale destnnate recuperărnn unor defncnenţe organnce 
sau funcţnonale în ambulatornu: 

Nr. 
crt. 

Dispozitive medicale 
Număr 
cereri 

Numar 
decizii 

eliberate 

Nr. persoane lista 
de aşteptare la 

31.12.2015 
1 Dipozitive de protezare în domeniul OLR 714 693 21 
2 Dispozitive pentru protezare stomii 1834 1834 0 
3 Dispozitive pentru incontinenţă urinară 883 883 0 
4 Proteze pentru membrul inferior 104 99 5 
5 Proteze pentru membrul superior 9 9 0 
6 Dispozitive de mers 811 766 45 
7 Incălţăminte ortopedică 317 313 4 
8 Dispozitive pentru deficienţe vizuale 23 23 0 
9 Echipamente pentru oxigenoterapie 1557 1557 0 
10 Orteze pentru coloana vertebrala 413 382 31 
11 Orteze pentru membru inferior 1224 1115 109 
12 Orteze pentru membru superior 34 34 0 
13 Proteză externă de sân  şi accesorii 60 55 5 
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Concedii  medicale 
În cursul anul 2015 au fost raportate de către angajatorii cu sediul social în judeţul nostru, la 

CAS Olt, un număr de 29.930  certificate de concediu medical, totalizând sume suportate din 
FNUASS în valoare de 14.339 mii lei.   

Tot pentru această periodă, au fost înregistrate la instituţia noastră un  număr de 2.149 cereri de 
solicitare indemnizaţii medicale cumulând o valoare totală de 5.664 mii lei, fiind decontate un număr 
de 2.450 cereri în valoare de 6.050 mii lei. 

Situaţie indicatori activitate Număr 
Sume 
mii lei 

Cereri depuse la CAS 2.149 5.664 
Cereri soluţionate de către CAS 2.450 6.050 
Notificări pentru aceste cereri 423  
Cereri art.1(2), art.32 din O.U.G .158/2005-indemnizaţie pt 
familie şi copii 

33 88 

Cereri art.1(2), art.32 din O.U.G. 158/2005-indemnizaţie  în caz 
de boală 

125 77 

Adeverinţe asigurat art.1(2), art.32, din O.U.G. 158 /2005 15  
Adeverinţe necesare pt. obţinerea indemnizaţiei de creştere a 
copilului până la 2 ani  

14 - 

 
            Serviciul Medical  

În baza contractelor încheiate pentru furnizarea medicamentelor cu şi fără contribuţie 
personală, în anul 2015 au fost prescrise un numar de 1.107.845 reţete cu şi fără contribuţie personală 
de care au beneficiat 261526 asiguraţi. Din totalul de reţete prescrise în tratamentul ambulatoriu în 
anul 2015, 69.041 reţete au fost prescrise pentru pensionarii cu venituri mici (0-700lei/luna). 

În anul 2015 au fost eliberate pentru medicamente cuprinse în secţiunea C1, un nr. de 119.036 
reţete de care au beneficiat 18.801 asiguraţi, valoarea consumului de medicamente fiind de 
27.654.645,65 lei, din care 2.283 reţete pentru pacienţii cu aprobare. Consumul pe bolile cu aprobare 
a fost de 11.194.636,08 lei. 

În anul 2015 au fost trataţi după aprobările Comisiilor Teritoriale  : 
 -101 asiguraţi cu leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii monoclonale maligne, 

mieloproliferari cronice şi tumori maligne, sindroame mielodisplazice  – G10 
- 14 asiguraţi  cu epilepsie – G11 
- 377 asiguraţi  cu boala Parkinson – G12 
- 1377 asiguraţi  cu demenţe (degenerative,vasculare, mixte) – G16 
- 372 asiguraţi  pentru afecţiuni neuropsihiatrie infantilă. 
- 6 asiguraţi  pentru afecţiuni endocrine 
- 36 asiguraţi pentru afecţiuni oncologice pe PNS 3 
- 608 asiguraţi pentru PNS 5 
- 14 asiguraţi pentru DCI – Alprostadilum 
În anul 2015 au fost trataţi dupa aprobarile Comisiilor Nationale: 
-184 pacienţi cu ciroze hepatice şi hepatite cronice vhc si vhb, de etiologie virală cu 

medicamente antivirale, la finele anului 2014 neexistand pacienţi pe lista de asteptare.  
- 65 cazuri cu afecţiuni oncologice (leucemii, limfoame şi melanoame), neexistand pacienţi pe 

lista de asteptare.  
- 10 cazuri cu poliartrită reumatoidă, neexistând pacienţi pe lista de aşteptare. 
- un  caz  cu artropatie psoriazică, neexistând pacienţi pe lista de aşteptare 
- 6 cazuri cu  acromegalie, tumori neuroendocrine, neexistând pacienţi pe lista de aşteptare. 
- 4 dosare pentru PET/CT care au fost avizate  
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Monitorizarea lunara/trimestriala  a cazurilor invalidate de snmsps, prin comisiile de 
analiza 

S-au constituit comisiile de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă, 
cazuri care au fost invalidate de SNMSPS (Şcoala naţională de management sanitar şi perfecţionare 
sanitară) şi pentru care spitalele solicită lunar/trimestrial revalidarea, conform metodologiei de 
evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, reguli de validare stabilite prin Ordin 
al preşedintelui CNAS.  

Monitorizarea activitatilor legate de dosarul electronic al pacientului in ceea ce priveste 
asigurarea cadrului legal necesar functionarii acestuia 

S-a  urmarit implementarea dosarului electronic de sanatate in platforma informatica (SIUI, 
CEAS, DES, SIPE), pentru a asigura interoperabilitatii la nivel national, pentru utilizarea eficienta a 
informatiilor in elaborarea politicilor de sanatate si pentru managementul sistemului de sanatate prin 
monitorizarea organizării unor întâlniri cu furnizorii, pentru informarea acestora cu privire la 
utilizarea PIAS dar si verificarea activităţilor legate de introducerea in timp real şi corect a datelor în 
platforma  informatică, verificarea şi aprobarea documentelor/dosarelor, pentru a asigura 
interoperabilitatea la nivel naţional. 

� implementarea dosarului electronic de sanatate in platforma informatica (SIUI, CEAS, 
DES, PE), pentru a asigura interoperabilitatea la nivel national, pentru utilizarea eficienta a 
informatiilor in elaborarea politicilor de sanatate si pentru managementul sistemului de sanatate; 

� cresterea gradului de asimilare, aplicare si dezvoltare a tehnologiilor informatice in 
sistemul sanitar romanesc; 

� cresterea eficientei si calitatii serviciilor medicale oferite asiguratilor, DES –ul reduce 
timpul alocat unui pacient intr-o consultatie ca urmare a reducerii timpului destinat activitatilor cu 
caracter birocratic, implementarea DES –lui reprezinta un pas important in alinierea cu tendintele 
existente in momemtul de fata cu UE; 

� DES-ul contine  colectia DMR – date medicale relevante, prin componentele sale in 
numar de 5,  si anume:  

       - sumar si urgenta (avertizari – alergii, transplanturi, proteze interne, PNS), 
       -istoric medical (diagnostice, imunizari, intolerante medicale,  alimentare, interventii 

/proceduri),  
-antecedente (heredo-colaterale, fiziologice, patologice, ocupatie/conditii, mod de 
viata/locuinta/comportamente),  

        - documente medicale (consultatii mf, ms, istoric trimiteri, istoric retete, internari), 
        - date personale (nume si prenume, CNP, carte de identitate, sex, varsta, grup de sange, 

RH, religia). 
• Pentru monitorizarea datelor introduse in DES ar fi necesara o aplicatie oferita spre 

utilizare caselor judetene de catre CNAS . Pentru siguranta accesul in sistem sa se faca in acelasi mod 
ca in aplicatiile de monitorizare SIPE sau CEAS prin user si parola  

 
Monitorizarea programelor de sanatate curative 
În anul 2015, la nivelul judeţului s-au derulat şi finanţat din bugetul fondului naţional unic de 

asigurări de sănătate, din sume alocate din venituri proprii ale MSP precum si din subvenţii primite 
din bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate  programe naţionale cu scop curativ pentru 
boli cu consecinţe grave asupra stării de sănătate a populaţiei derulate numai prin contracte încheiate 
cu CAS Olt. Dintre acestea, medicamentele utilizate pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor 
cu diabet zaharat, al bolnavilor oncologici, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienţilor 
transplantaţi precum şi pentru unele boli rare (mucoviscidoza, Scleroză amiotrofică), s-au eliberat prin 
farmaciile cu circuit deschis asigurându-se accesibilitatea şi continuitatea tuturor bolnavilor, 
eliminându-se astfel aglomeraţia, tensiunile şi nemulţumirile pacienţilor.  

În anul 2015 s-a finanţat la nivelul judeţului Olt în cadrul Programului naţional de boli rare – 
tratamentul  Tirozinemiei care s-a derulat numai la nivelul Spitalului Municipal Caracal si tratamentul 
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pentru un pacient cu Sindrom Hunter care s-a derulat la nivelul Spitalului  Judeţean de Urgenţă 
Slatina. De asemenea Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei  a fost structurat in: 
hemofile tratament “on demande”,  hemofilie profilaxie  si talasemie.  

Prevederile bugetare anuale cu această destinaţie precum şi numărul de pacienţi si costurile 
medii, redate an 2015 se prezintă astfel:      

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut  utilizate în programe naţionale curative
       mii lei     

Denumire program/subprogram 
Prevedere 
bugetara 

 

Medicam/Mat  
sanit. consum 

 

Nr. 
bolnavi 
trataţi 

Cost mediu 
bolnav 

 
Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni 
oncologice 

 12.813,79 10.772,90 1.382 7,80 

Tratamentul bolnavilor cu diabet 
zaharat: 

12.770,00 11.792,11     13.333 0,88 

 
Programul naţional de  boli rare: 
- mucoviscidoză  
- scleroză laterala 
- tirozinemie 
- Boala Hunter  

 
   1.330,00 
    266,00 
     24,00 

150,00 
890,00 

 
1.229,42 
214,47 
20,76 
126,36 
867,83 

        
        14 

5 
7 
1 
1 

 
87,52 
42,89 
2,96 

126,36 
867,83 

Programul naţional de hemofilie si 
talasemie: 
- hemofilie tratament “on demande” 
- hemofilie profilaxie   
- talasemie 

713,63 
00,00 
550,00 
163,63 

644,48 
16,56 
489,54 
138,38 

8 
4 
3 
1 

80,56 
4,14 

163,18 
138,38 

Programul naţional de transplant 1.100,00 918,45 54 17,01 

TOTAL  28.727,42 25.357,36 14.791 1,71 
Materiale sanitare pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programe naţionale: 
Programul naţional de ortopedie  381,54 316,78 124 2,55 
Tratamentul bolnavilor cu diabet 
zaharat- teste de automonitorizare 

1.454,00 1.338,76 3234 0,41 

TOTAL  1.835,54 1.655,54 3.358 0.49 
Programul naţional  de supleere a 
funcţiei renale la bolnavii cu IRC 

10.687,06 10.131,06 253         40,04 

Sume pentru dozarea hemoglobinei 
glicozilate- asistenta medical pentru 
specialitati paraclinica 

10,00 8,26 379 0,02 

TOTAL  10.697,06 10.139,32 287 8,90 
T O T A L 41.260,02 37.152,22 15.547 2,39 

 
Evidenţa asiguraţi 
Prin procesele verbale de predare-preluare  incheiate intre  CNAS si  CAS Olt au fost  preluate 

un numar de 289.610 carduri nationale pentru distribuire prin intermediul Postei Romane. 
 La data de 31.12.2015 situatia distribuirii  acestora era urmatoarea : 
       -  278.982 carduri livrate de posta asiguratilor;                                                 
           -   10.628 carduri primite retur la CAS Olt din care: 
� 1.668 carduri predate prin ghiseele CAS Olt; 
� 7.865 carduri predate medicilor de familie din judet in vederea distribuirii catre 

asigurati; 
� 1.095 carduri se regasesc la sediu CAS Olt.    
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În perioada analizata au fost eliberate la cererea asiguratilor: 
- 2.852 adeverinte de inlocuire a cardului national pentru situatia in care cardul au fost pierdut, 
furat , deteriorat sau au aparut modificari de date personale. 
- 118 adeverinte de inlocuire a cardului de sanatete pentru situatia in care cardurile au fost 
defecte  tehnic. 
-157 de adeverinte pentru situatia in care asiguratii au refuzat in mod expres, din motive 
religioase sau de constiinta primirea cardului. 
-6.360 adeverinte de asigurat pentru persoanele care nu au primit cardul de sanatate. 
Din totalul cardurilor distribuite au fost activate de furnizorii de servicii medicale si de 

persoanele desemnate din cadrul CAS Olt un numar de 208.513 carduri. 
Controlul furnizorilor de servicii medicale 
In urma controalelor efectuate la furnizorii de servicii medicale sumele imputate au insumat 

143.803,56 lei. S-au recuperat 60.701,48 lei total suma din anul 2015. 
Mentionam ca suma de 83.102,08 lei ramasa nerecuperata se va retine de catre Directia Relatii 

Contractuale a CAS Olt cu ocazia platilor serviciilor medicale catre furnizorii de servicii 
medicale/medicamente. 

 
Capitolul 3 – Muncă 
Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, structura teritorială a Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, funcţionează ca instituţie descentralizată, fiind cel mai 
important organism de implementare a politicilor şi programelor legate de piaţa muncii. 

Activitatea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin structurile teritoriale, 
respectiv Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, s-a desfăşurat 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 productivităţii 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. Stimularea 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 către piaţa forţei de muncă precum şi echilibrul între viaţa 
profesională şi cea personală prin creşterea accesului la servicii sociale pentru ingrijirea copiilor şi a 
persoanelor în situaţie de dependenţă; 

7. Stimularea 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.  
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● EVOLUŢIA ŞOMAJULUI 
În anul 2015, piaţa muncii la nivelul judeţului Olt a fost stabilă, cu scăderea ratei şomajului în 

perioada de vară ( minim 7,61% la luna iunie 2015) şi creşterea acesteia în perioada de iarnă (maxim 
8,79% la februarie 2015), astfel încat amplitudinea maximă a fost de 1,18 puncte procentuale.  

Situatia somajului în date medii anuale pentru anii 2013, 2014, 2015, la nivelul judeţului Olt, 
se prezintă astfel: 

MEDIA ANUALA 2013 2014 2015 
Total someri inregistrati, 

din care: 
13.39

6 
14.15

7 
13.96

2 
- Someri indemnizaţi   

4.219 
  

3.499 
  

2.708 
- Someri neindemnizaţi   

9.177 
10.65

8 
11.25

4 
Rata somajului(%) 7,38 7,93 7,97 

 
Structurile somajului au fost relativ stabile şi se prezintă astfel: 

Total someri inregistrati, din 
care: 

31.12.2013 
Pondere 

(%) 
31.12.20

14 
Pondere 

(%) 
31.12.20

15 
Pondere 

(%) 
14.538 14.435 13.695 

Categorii de 
beneficiari 

Indemnizaţi 5.186 35,67 3.900 27,02 2.960 21,61 

Neindemnizaţi 9.352 64,33 10.535 72,98 10735 78,39 

Mediul de 
rezidenta 

Urban 3.994 27,47 3.607 24,99 2.952 21,56 
Rural 10.544 72,53 10.828 75,01 10.743 78,44 

Gen 
Barbaţi 9.024 62,07 8.921 61,80 8.363 61,07 
Femei 5.514 37,93 5.514 38,20 5.332 38,93 

 
Creşterea cu 5,41 puncte procentuale a ponderii şomerilor neindemnizaţi în totalul şomerilor 

înregistraţi la finele anului 2015 faţă de finele anului 2014 arată creşterea adresabilităţii beneficiarilor 
de venit minim garantat. 

 
Structura somerilor inregistrati pe grupe de vârstă, se prezintă astfel: 

Total someri inregistrati, din care: Sub 25 ani 25-49 ani peste 50 ani 
31.12.2013 14.538 2.896 8.044 3.538 
Pondere(%) 19,92 55,33 24,75 
31.12.2014 14.435 2.079 8.087 4.269 
Pondere(%) 14,40 56,02 29,58 
31.12.2015 13.695 1.862 7.557 4.276 
Pondere(%) 13,60 55,18 31,22 

 Se observa ca la data de 31.12.2015, fata de data de 31.12.2014 exista o scadere cu 0,8 puncte 
procentuale a tinerilor sub 25 ani aflati in evidenta agentiei si o scadere cu 0,84 puncte procentuale a 
persoanelor din grupa de varsta 25-49 ani aflate in evidenta in detrimental grupei de varsta de peste 50 
de ani la care exista o crestere cu 1,64 puncte procentuale. 

 
Structura şomerilor înregistraţi, pe nivele de pregatire şi pe grupe de vârstă la 31.12.2015, se 

prezintă astfel: 
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Nivele de instruire la data 

31.12.2015
TOTAL

sub 25 

ani
25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani

50-55 

ani

peste 55 

ani

Total muncitori 10648 494 589 2199 3661 1291 2414

Pondere muncitori (%) 77,75

din care femei: 3854 127 188 898 1383 501 757

Total pers. studii medii 2700 1294 124 273 506 242 261

Pondre studii medii (%) 19,72

din care femei: 1260 569 64 167 262 103 95

Total pers. studii sup. 347 74 84 81 40 20 48

Pondere studii sup. (%) 2,53

din care femei: 216 52 56 58 20 11 19

TOTAL GENERAL 13695 1862 797 2553 4207 1553 2723

Pondere grupe varsta (%) 13,60 5,82 18,64 30,72 11,34 19,88

din care femei: 5330 748 308 1123 1665 615 871  
 
La data de 31.12.2015, la nivelul judeţului Olt, şomerii cu studii primare, gimnaziale, 

profesionale deţin cea mai mare pondere, de 77,75%, iar grupa de vârstă cea mai dezavantajată pe 
piaţa muncii este cea între 40-49 ani, de 30,72% din total şomeri înregistraţi.  

Aceasta situaţie este similară şi în anii 2013, 2014. 
Obiectivul general al Programului de Ocupare pentru anul 2015 a fost încadrarea în muncă a 

unui numar de 9.000 persoane şi urmare a implementarii Programului de Ocupare, au fost încadrate în 
munca 8.007 persoane. 

Situaţia privind realizările obţinute prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă la data de 
31.12.2015, se prezintă astfel: 

Nr. 
crt.  

 Tip de masura   Plan 2015  
 realizat la 
31.12.2015  

     I   TOTAL persoane cuprinse la masuri active (asistate)  21,000 20,526 
 II   TOTAL  persoane incadrate, din care:           

rd.(1.2 +2 + 3 + 4 +5 + 6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 + 
14+15)  

9,000 8,007 

 1.1   Nr persoane cuprinse in servicii de mediere a 
locurilor de munca vacante  

19,000 14,904 

 1.2   Nr persoane ocupate  ca urmare a acordarii 
serviciilor de mediere a locurilor de munca vacante, 
din care:                                                                  rd. 
1.2 =  rd (1.2a+1.2b)   

8,000 6,975 

 1.2a   in locuri de munca pe perioada nedeterminata  7,000 4,762 
 1.2b   in locuri de munca vacante pe perioada  determinata  1,000 2,213 
 2.1   Nr persoane cuprinse in servicii de informare si 

consiliere profesionala   
11,660 15,511 

            
2  

 Nr persoane ocupate  ca urmare a acordarii 
serviciilor de  informare si consiliere profesionala  

1,000 1,032 

            
3  

 Incadrarea prin organizarea cursurilor de formare 
profesionala  

300 413 

            
4  

 Ocuparea fortei de munca prin acordarea de 
alocatii pentru somerii care se incadreaza inainte de 
expirarea somajului  

100 175 

          
5  

 Incadrarea somerilor peste 45 de ani sau someri 
care sunt unici sustinatori ai  familiilor 
monoparentale, din care:                                                                       

100 325 
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(rd.5=rd.5a+rd 5b)  

 5.a   someri peste 45 ani   80 321 

 5.b   someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale  20 4 
            
6  

 Incadrarea somerilor care mai au 5 ani pana la 
pensie prin subventionarea locului de munca  

- 4 

            
7  

 Incadrarea prin stimularea mobilitatii fortei de 
munca, total, din care: rd 7 = rd (7.a +7.b)  

80 36 

 7.a   Incadrarea intr-o localitate la distanta de peste 50 Km. 
fata de domiciliu  

50 14 

 7.b   Incadrarea in alta localitate cu schimbarea domiciliului  30 22 
            
8  

 Incadrarea absolventilor din institutii de 
invatamant, prin subventionarea locului de munca,  
din care:                                                                     
(rd 8 = rd 8a + rd 8b + rd 8c)  

80 86 

 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 

30 55 

 8.c  absolventi de invatamant superior 40 29 
            
9  

 Numar absolventi  din institutii de invatamant, 
programati a fi incadrati prin acordare de prime  

20 71 

          
10  

 Incadrarea persoanelor cu handicap, prin 
subventionarea locului de munca  

5 2 

          
11  

 Incadrarea prin 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  

300 120 

          
12  

 Nr persoane incadrate prin acordarea de servicii 
de consultanta si asistenta  pentru inceperea unei 
activitati independente sau pentru initierea unei 
afaceri/ Nr persoane care au inceput a afacere 
independenta sau pe cont propriu  

- - 

          
13  

 Incadrarea prin ocuparea temporara a fortei de 
munca in lucrari publice 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 2015 

 
Programul de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2015 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: 14.904 persoane; 
- încadrate:             6.975 persoane; 

• Servicii de informare şi consiliere profesională 
- consiliate: 15.511 persoane; 
- încadrate:   1.032 persoane; 

• Alocatii pentru şomeri care se încadrează înainte de expirarea şomajului 
- încadrate : 175 persoane ; 

• Încadrarea şomerilor peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai 
familiilor monoparentale 

- încadrate: 325  persoane; 
• Stimularea mobilităţii forţei de muncă 

- încadrate 36 persoane, din care 14 intr-o localitate la distanţă de peste 50 Km. fata de 
domiciliu şi 22 persoane cu schimbarea domiciliului. 

• Încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ 
- încadrati : 86 absolvenţi cu subvenţionarea locului de muncă ; 

• Prime acordate absolvenţilor pentru stimularea încadrării 
- pentru 71 absolvenţi; 

• Stimularea încadrării persoanelor cu handicap 
- încadrate: 2 persoane; 

• Consiliere şi consultanţă pentru începerea unei afaceri 
- acordată pentru 120  şomeri; 

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

- încadrate: 6 persoane.  
Planul de Formare Profesională  

                                                                                nr. cursuri         nr. pers.    din care şomeri 

- cursuri în derulare la 01.01.2015:       24        521                 520  
 - cursuri organizate 01.01.-31.12.2015:               26                     603                 597 
 - cursuri încheiate 01.01.-31.12.2015:                 37                     748                 746       

 - şomeri încadraţi 01.01.-31.12.2015:                                                                  413 
 
În cursul anului 2015 au fost organizate 26 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 2015, la care au participat 106 
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agenţi economici cu 941 locuri de muncă vacante, 1.677 persoane interesate de un loc de muncă şi au 
fost încadrate 224 persoane. 

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

de Ocupare, în anul 2015 a fost următoarea : 
�  au fost înregistrate 840 persoane interesate de aceste servicii, dintre care 340 femei; 
�  au fost eliberate 147 formulare certificare de informaţii pentru ţări din spaţiul 

european, astfel: 44 formulare E 301, 96 formulare E 302, 7 formulare U 009 şi au 
fost transmise 3 cereri de rambursare a indemnizaţiei de şomaj din ţările UE; 

� conform OUG NR. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea  străinilor pe 
teritoriul Romaniei, în perioada 01.01.-31.12.2015 s-au eliberat adeverinţe pentru 15 
societăţi comerciale, în vederea obţinerii permisului de muncă pentru 29 persoane 
din ţările UE. 

� un număr de 114 persoane au obţinut contracte de muncă în ţările Uniunii Europene, 
astfel : Spania – 86 persoane; Germania – 6 persoane; Danemarca – 20 persoane; 
Marea Britanie – 1 persoană; Finlanda – 1 persoană. 

 
• REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA PREVAZUTI PENTRU 

ANUL 2015 
 

Toate solicitarile venite din partea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice, sunt duse la indeplinire 
conform Contractului de Performanţă Managerială, a Indicatorilor de performanţă managerială, astfel 
la data de 31.12.2015, calificativul este „Foarte Bine”.  

Indicatorii de performanţă care nu sunt indepliniţi la data de 31 decembrie 2015 în procent 
maxim şi motivele care au determinat aceast situaţie au fost : 

- Indicatorul - Gradul de ocupare a tuturor persoanelor din evidenta agentiei aflate în 
cautarea unui loc  de muncă - punctaj de 0,78 fata de 1,00: la sfârşitul anului 2014 în 
evidenţa agenţie erau înregistraţi un numar de aproximativ 7.000 someri de lungă 
durată, aceştia,  în marea lor majoritate, proveniţi din randul beneficiarilor de ajutor 
social conform Legii nr. 416/2001, persoane fără studii, sau care nu au fost niciodată 
încadrate în muncă, tineri postinstitutionalizaţi, au fost greu de plasat pe piaţa forţei de 
muncă. Totodată,  faptul că din numarul total de persoane inregistrate în evidenţa 
agenţie în anul 2015, aproximativ 80% l-au reprezentat şomerii neindemnizaţi, 
majoritatea beneficiari ai Legii 416/2001, iar locurile de muncă oferite de angajatori 
au fost, in marea lor majoritate, în ocupaţii care presupuneau un anumit grad de 
calificare; 

- Indicatorul - Rata de participare a şomerilor la cursuri de formare profesională -  
punctaj de 0,67 fata de 1,00: creditele bugetare aprobate pentru activitatea de formare 
profesională au fost insuficiente, utilizate în totalitate, programele de formare 
profesională pentru care s-au achiziţionat servicii de instruire teoretică şi practică, au 
fost efectuate în limita acestor credite. Au fost organizate programe de formare 
profesională şi prin C.R.F.P.A.-uri, dar din cauza creditelor bugetare insuficiente 
pentru efectuarea analizelor medicale, numarul acestora a fost redus; 

- Indicatorul - Rata de participare a şomerilor la măsuri active -  punctaj de 0,65 faţă de 
1,00: din totalul şomerilor înregistraţi la agenţie, aproximativ 2/3 sunt beneficiari de 
ajutor social conform Legii nr. 416/2001, persoane fără studii, sau cu grad redus de 
pregatire profesională, greu plasabili pe piaţa forţei de muncă prin măsurile active 
oferite de agenţie. Totodată, numarul angajaţilor din agenţie, care oferă servicii 
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clienţilor, raportat la numărul de şomeri care trebuiau cuprinşi în măsuri active, a fost 
insuficient; 

- Indicatorul - Ponderea tinerilor cu vârstă mai mica de 25 de ani care ocupă un loc de 
muncă, participă la un curs de formare profesională, încheie un contract de ucenicie la 
locul de muncă sau încheie un contract de stagiu, în total tineri cu vârstă mai mica de 
25 de ani înregistraţi - punctaj de 0,67 fata de 1,00. Cu toata mediatizarea şi 
demersurile făcute de agenţie la agenţii economici în vederea încheierii contractelor de 
ucenicie la locul de muncă, sau contracte de stagiu pentru tinerii cu vârstă mai mică de 
25 de ani, aceştia au fost reticenţi şi neinteresaţi. Problema încadrării tinerilor, este o 
problema europeana şi naţională, motiv ce a determinat accesarea unor programe care 
să stimuleze ocuparea forţei de muncă în rândul acestora (Garanţia pentru tineret); 

- Indicatorul - Ponderea persoanelor ocupate din totalul participanţilor la măsuri active, 
în care: 

● b) la 6 luni de la participarea la o măsură activă, cu un punctaj de 0,65 fata de 0,75, 
mare parte din persoanele participante la măsurile active oferite de agenţie sunt 
dezinteresate în ocuparea unui loc de muncă, beneficiarii de ajutor social conform 
Legii nr. 416/2001 preferă să obţină ajutorul social de la primarie; 

- Indicatorul - Ponderea persoanelor ocupate din rândul absolvenţilor programelor de 
formare profesională (PPAFP), din care: 

● a) 6 luni de la data susţinerii examenelor de absolvire, cu un punctaj de 0,40 faţă de 
0,50. 
 

• BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ 
 

 In anul 2015 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. 

S-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 13.394 mii 
lei, iar cheltuielile efectuate în anul 2015 au fost de 26.111 mii lei, înregistrându-se un deficit în suma 
de 12.717 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, a implementat:  

In cadrul POSDRU, Axa Prioritara 4 ”Modernizarea serviciului public de ocupare”, DMI 4.1 
”Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”: 

 
„SERVICII DE OCUPARE PERFORMANŢE – ELABORAREA, IMPLEMENTAREA ŞI 

EVALUAREA STRATEGIEI DE ALINIERE A CALITĂŢII SERVICIILOR DE OCUPARE – 
SEROP” 

• Proiect strategic 
• Durata: 36 luni 
• Valoarea: 20.947,932 mii lei 
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• 60 persoane din 12 agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din Regiunile Sud 
Vest Oltenia şi Sud 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 profesională; consultanţă pentru începerea 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 – 
Sud-Vest Oltenia şi Sud Muntenia.     

   
Ca partener Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, a implementat: 
 
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 în carieră şi mediere pe piaţa muncii pentru 1400 de persoane şomeri; 
• (re) integrării pe piaţa 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 SES; 
• 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 SES; 
• 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 
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de repaus săptămânal, acţiuni desfăşurate individual sau împreună cu lucrători ai Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Olt şi ai Inspectoratului de Poliţie Judetean Olt. 

In urma acestor acţiuni de control, în anul 2015, au fost identificate 147 persoane ce desfăşurau 
activitate fără a avea ]ncheiate contracte individuale de muncă, amenzile pentru aceasta deficienţă, în 
cuantum de 1.270.000 lei. În 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. 

Pe parcursul anului 2015 indicatorii compartimentului relaţii de muncă se transpun, după cum 
urmează: 

Nr. crt. Denumire indicatori 2015 
1 Număr controale 1.442 
2 Număr angajatori sancţionaţi 317 
3 Număr sancţiuni – total, din care: 361 
4                 - număr amenzi 143 
5                 - număr avertismente 218 
6 Valoare amenzi – total - lei 1.435.300 
7 Număr angajatori care folosesc munca fără forme legale 92 
8 Număr persoane fără forme legale 147 
9 Valoare amenzi pentru munca fără forme legale 1.270.000 

 
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 2015, s-au făcut eforturi pentru asigurarea şi mediatizarea 
cadrului legislativ  atât în structurile tripartite (instituţii publice, sindicate, patronate), cât şi prin 
acţiuni de verificare şi control specifice, cu scopul asigurării unui dialog social real între instituţia 
noastră şi unitălile 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 de specialitate şi de asemenea, pentru a 
asigurăra consultanţă şi consiliere profesionale tuturor participanţilor în procesul muncii.  

Aceste acţiuni au avut drept scop evitarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, 
care aduc atât costuri pentru angajatori, despăgubiri, anchete, controale, amenzi cât şi urmări grave 
pentru lucrătorii afectaţi.  

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 2015 indicatorii Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă 
din cadrul ITM se transpun, după cum urmează: 

 
Nr.crt. Denumire indicatori 2015 

1 Număr controale 1.313 
2 Număr angajatori sancţionaţi 1.023 
3 Număr sancţiuni – total, din care: 1.569 
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4                 - număr amenzi 66 
5                 - număr avertismente 1.503 
6 Valoare amenzi – total - lei 270.000 
7 Număr accidente de muncă 52 
8 Număr persoane decedate ca urmare a 

accidentelor de muncă  
6 

 
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.  
  

Capitolul 4 – Asigurări Sociale 
 

Prin atribuţiile pe care le are, Casa Judeţeană de Pensii Olt asigură, în teritoriu, 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 2015 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 01.01.2015-31.12.2015 s-au înregistrat un număr de 4.826 cereri pentru înscriere 

la pensie şi  un număr de 4.118 cereri pentru modificări de drepturi  de pensie. 
În aceeasi perioada s-au soluţionat 4.567 cereri de înscriere la pensie depuse in anul 2015 si 

din luna decembrie 2014. De asemenea, s-au solutionat 2.045 cereri pentru modificarea drepturilor de 
pensie  şi un numar de 3.565 cereri de modificări drepturi de pensie din oficiu. 

În evidenţa Casei Judeţene de Pensii Olt,  la data de 31.12.2015 numărul pensionarilor aflaţi în 
plată este de 115.142, fiind în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014. Situaţia  se prezintă 
astfel : 

Categorii de pensionari 
La data de 
31.12.2014 

La data de 
31.12.2015 

% 2015 faţa de 
2014 

Pensionari sector de stat 93.709 93.434 99,71% 
Pensionari sector agricol 24.176 21.708 89,79% 

Total 117.885 115.142 97,67% 
 
Pe categorii de pensii situaţia se prezintă astfel: 
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Nr. crt Categorie de pensie Nr.total 
1 Pensie pentru limită de varstă,  85.976 
2 Pensie anticipata 195 
3 Pensie anticipata partiala 1.278 
4 Pensie de invaliditate 14.658 
5 Pensie de urmaş 13.035 

 Total 115.142 
 

 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 
31.12.2014 

La data de 
31.12.2015 

% 2015 faţa de 
2014 

Pensionari IOVR 115 89 77,39% 
Beneficiari Legea 341/2004 74 82 110,81% 
Beneficiari D.L 118/1990 268 239 89,18% 

Beneficiari Legea 189/2000 460 434 94,35% 
Beneficiari Legea 309/2002 2.935 2.666 90,83% 
Veterani de război si vaduve 

de razboi 
2.293 1.851 80,72% 

Beneficiari Legea 578/2004 4.020 3.814 94,88% 
Beneficiari Legea nr.8/2006 589 567 96,26% 

Beneficiari Legea 
nr.303/2004 

46 51 110,87% 

Beneficiari Legea 
nr.109/2005 

2 2 100% 

Total 10.802 9.795 90,68% 
Urmare  măsurilor  de  protecţie  socială  constând  în :   aplicarea indicelui de corecţie la 

punctajul mediu anual conform  prevederilor Legii bugetului pe anul 2015, persoanelor ale caror 
drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2015 şi majorarea cu luna ianuarie 2015 a 
valorii punctului de pensie, la data de 31.12.2015, pensia medie din sectorul de stat este de 760 lei, 
fiind într-un procent de creştere de 104,54 % comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2014 ( 727lei), 
iar în sectorul agricol pensia medie este de 366 lei  fiind într-un procent de creştere de 105,17 % faţă 
de aceeaşi perioadă a anului 2014 (348 lei). 

De asemenea, pensia medie pentru limită de vârstă cu vechime completă din sectorul de stat 
este de 1017 lei fiind într-un procent de creştere de 102,94 % faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut(988 lei), iar în sectorul agricol este de  435 lei fiind într-un procent de creştere de 105,72 % faţă 
de aceeaşi perioadă a anului trecut(414 lei).  

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

În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile Legii 
nr.263/2010 următoarele prestaţii: 

   a) tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari; 

   b) bilete de odihnă, pentru asiguraţi(prestatie care a fost sistata in anul 2013); 
   c) ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei 

unuia dintre aceştia. 
În anul 2015 a fost verificată şi avizată la plată documentaţia pentru acordarea ajutorului de 

deces pentru un numar de 5.449 cazuri, din care 5.396 pensionari si 76 membrii de familie ai acestora. 
Plata ajutorului de deces s-a efectuat în mare parte  prin casieria instituţiei.  

Acordarea biletelor de tratament balnear.  
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Pentru anul 2015, au fost repartizate de către C.N.P.P. un număr de 4.425 bilete de tratament 
balnear pentru a fi distribuite pensionarilor si asiguratilor  si au fost valorificate un numar de 4.422 
bilete, rezultand un procent de valorificare de 99,83%. 

Din biletele de tratament valorificate în anul 2015 au fost acordate cu titlu gratuit către 
pensionarii beneficiari de legi speciale un număr de 595 bilete de tratament, 3.692 bilete de tratament 
au fost acordate pensionarilor sistemului public iar 135 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 accidentatilor de razboi in afara 
serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta ale razboiului, 
au beneficiat in anul 2015 de un ajutor anual in cuantum de 335 lei de persoana, pentru acoperirea 
unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice. 

Plata ajutorului anual s-a efectuat in luna decembrie 2015 in sistem centralizat prin Directia 
Documente de Plata din cadrul CNPP. 

In evidenta Casei Judetene de Pensii Olt la acea data se aflau un numar de 211 veterani de 
razboi si 25 vaduve de razboi care au beneficiat de ajutorul anual de 335 lei /persoana. 

Suma totala alocata pentru plata ajutorului anual este de 79.060 lei 
 Acordarea de taloane de călătorie. 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor 

pentru transportul intern, în luna decembrie 2015, ataşat la taloanele de plată a pensiei, pensionarii 
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 calatorii 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  

In  anul 2015 s-au inregistrat: 
- 53 cereri de acordare compensatii pentru atingerea integritatii , din care s-a achitat suma de 
730.912 lei la un numar de 43 persoane; 
- 206 concedii medicale in caz de accident au fost avizate; 
- 173 referate de avizare a deconturilor pentru servicii medicale din care s-au achitat 191 
facturi in suma de 249.480 lei; 
- 8 cereri despagubire ajutor de deces pentru care s-a achitat suma de 69.432 lei unui numar de 
7 persoane; 
- 8 cereri de solicitare incapacitate temporara de munca pentru care s-a platit suma de 1.491 lei 
unui numar de 7 persoane; 
-51 cereri de  solicitare diferente ITM pentru care s-a achitat suma de 39228 lei unui numar de 
26 angajatori; 
S-au intocmit 79 tablouri de prevenire in urma consilierii unui numar de 8 IMM-uri. 
In aceasta perioada au fost organizate  4 sesiuni de informare la care au participat  2 

intreprinderi mari si 17 IMM-uri. 
Realizarea şi monitorizarea activităţii de expertizăa medicală şi recuperare a capacităţii 

de muncă 
La 31.12.2015, au ramas in evidenta Serviciului Expertiza Medicala un numar de 14.658 

pensionari de invaliditate(in 2014-15.337 persoane). 
1. Incidenta invaliditatii: s-au expertizat 1.628 persoane (in 2014-1.550 persoane), din care:  
     -  190 persoane au primit respingere (in 2014 -246 persoane), 
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     -1.438 persoane li s-a emis decizie de incadrare in grad de invaliditate( in 2014 -1.304 
persoane), astfel: 
• gradul I –178 persoane(in 2014 -180 persoane), 
• gradul II –703 persoane(in 2014 -687 persoane),  
• gradul III –557 persoane(in 2014 -437 persoane). 

2. In cursul anului 2015 s-au efectuat:  
    -  Depensionari 23 cazuri  (in 2014 -51 persoane) 
    - Schimbare grad in inferior (ameliorare) 88 cazuri. (in 2014- 167 persoane)             
3. Prevalenta, grupata pe principalele afectiuni:  
    -boli psihice                3.142 (in 2014 - 3.083) 
    -boli cardiovasculare  3.521 (in 2014 - 3.665) 
    -boli aparat respirator 1.287  (in 2014 - 1.325) 
    -tumori 1.136 (in 2014 -1.132) 
        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 2015 s-au inregistrat 86 dosare de inscriere la pensie 
comunitară, din care, au fost soluţionate un număr de 50 dosare. Cele 36 dosare nesoluţionate se 
datorează lipsei urmatoarelor documente: dosar medical, stagiu de cotizare din UE, documente privind 
vechimea sau actele de identitate. 

Pentru asiguraţii care desfăşoară activitate în Republica Federala Germania,  la solicitarea 
acestora s-au verificat şi eliberat un numar de 2.056 formulare ,,Notificarea calitatii  de neasigurat in 
sistemul de asigurare sociala din Romania’’.  

De asemenea, s-au înregistrat  50 solicitări de eliberare a formularului E205 
(confirmarea stagiului de cotizare pe teritoriul Romaniei) din care s-au soluţionat 44 solicitări. 
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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 Sociale 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 2015: 
Pe parcursul anului 2015, agenţia a administrat şi gestionat un număr total de 22 beneficii de 

asistenţă socială, efectuând plăţi în valoare de 210.743.300 lei pentru un număr mediu de 145.636 
beneficiari, astfel: 

Nr. 
Crt. 

Beneficii de asistenta sociala 
Numar de  
mediu de 

beneficiari 

Plati efectuate 
in anul 2015 

(lei) 
1 Alocatia de stat pentru copii 73.058 68.547.228 
2 Alocatia de plasament 814 6.719.665 
3 Alocatie de sustinerea familiei Legea 277/2010 8.463 14.480.217 
4 Indemnizatia crestere copil OUG 148 2 15.384 
5 Indemnizatia crestere copil OUG 111/2010 1.873 17.873.258 
6 Stimulente de insertie crestere copil OUG 111/2010 618 3.850.302 
7 Indemnizatii si ajutoare art.31 si art.32 O.U.G.111/2010 167 682.902 
 Subtotal alocatii familiale  subcap."06" 84.995 112.168.956 
8 Ajutoare sociale ( VMG) 8.168 22.294.115 
 Polite asigurare VMG 125 100.589 
 Total ajutor social VMG 8.168 22.394.704 
9 Indemnizatii lunare hrana (HIV) 275 1.299.679 
10 Ajutoare urgenta 22 63.400 
11 Ajutoare incalzire cu energie termica 17 13.411 
12 Ajutoare incalzire cu energie electrica 3.873 1.663.344 
13 Ajutoare incalzire cu gaze naturale 562 329.268 
14 Ajutor refugiaţi 1 3.240 
 Total 57 Asistenta socială 97.913 137.936.002 

15 Subventii pentru asociatii si fundatii 0 0 
 Total tit.59 0 0 

16 CASS 1.928 1.004.055 
17 Cass - ajutoare sociale ( vmg) 8.168 1.231.253 
18 Drepturi persoane cu handicap (ind+buget+insotit+HIV) 34.751 66.912.421 
19 Ajutorul de incalzire cu lemne 2.870 2.153.639 

20 
Finantare investitii pentru institutii publice de asistenta 
sociala si unitati de asistenta medico-sociale 

1 294.464 

21 Cheltuieli de functionare Programe de interes national 3 180.804 

22 
Finantare investitii in cadrul programelor de interes 
national 

2 77.067 

 Total 51 Transferuri intre unitati ale adm publice 47.723 71.853.703 
1 Taxe alocatie de stat pentru copii  463.333 
2 Taxe alocatia de plasament  48.212 
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3 Taxe alocatia pentru sustinerea familiei Legea 277/2010  144.347 

4 
Taxe indemnizatie pentru cresterea copilului OUG 
111/2010 

 55.235 

5 Taxe stimulant insertie  13.896 
6 Taxe indemnizatii si ajutoare OUG 111/2010 art. 31,32  3.726 
7 Taxe indemnixatie hrana  3.303 
8 Taxe ajutoare socile  221.543 
 Total taxe postale  953.595 
 TOTAL GENERAL 145.636 210.743.300 
 
În anul 2015, ca urmare a controlului Curtii de Conturi, a Inspectiei Sociale, cat si a masurilor 

dispuse de AJPIS Olt, s-au constituit debite in suma de  1.233.037  lei din care au fost recuperate 
debite in suma de 991.510 lei. 

Compartimentul de Incluziune Socială şi Egalitate de Şanse din cadrul AJPIS Olt a efectuat pe 
parcursul anului 2015 anchete sociale, după cum urmează:                                                                                                                                                                 

• 61 anchete sociale întocmite în urma petiţiilor; 
• 33 anchete sociale întocmite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă; 
În anul 2015 au fost propuse spre aprobare un numar de 35 ajutoare de urgenţă din care au fost 

aprobate şi plătite un numar de 2 ajutoare de urgenţă pentru victimele incendiului din clubul 
“Colectiv” ,  în total fiind aprobate şi plătite un număr de 23 ajutoare de urgenţă în sumă de 63.400 
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. 

Au fost intocmite raspunsuri la petitiile transmise institutiei noastre de Administratia 
Prezidentiala, Guvernul Romaniei, Institutia Prefectului Olt, MMFPSPV si ANPIS pentru un numar 
de 61 de familii/persoane singure. 

 
Lucrători migranţi 
La nivelul judetului Olt din ianuarie 2015 pana in prezent au fost completate un numar de 

1745 formulare europene ( E411,E401,E402,E405,E001). Solutionarea acestora s-a facut prin 
primirea de la statele membre U.E. sau a cererilor de prestatii familiale ale persoanelor prin care se 
solicita informatii cu privire la plata drepturilor de prestatii familiale sau de acordare a prestatiilor in 
Romania, in baza programului informatic Safir si in functie de datele primite de la institutiile 
competente prin care s-au cerut informatii daca persoanele indicate in formulare desfasoara activitati 
lucrative. 

Initierea de formulare in tarile membre U.E. in vederea verificarii acordarii prestatiior 
familiale in aceste tari pentru solicitantii care au avut statut de lucratori migranti si s-au intors in tara. 

 Formularele sunt diferentiate in functie de tip si de partea in care au fost completate asa cum 
rezulta in tabelul de mai jos: 

Stat membru UE 
Formulare E 

401/E411/E402/E405 
Număr cazuri 

suspendare 
drepturi 

Număr cazuri 
deschideri 
drepturi Partea A Partea B 

AUSTRIA 3 95 35 4 
ANGLIA   6  
BELGIA  17 7 2 
CIPRU 2   17 

DANEMARCA 5  4  
ELVETIA  2   
FRANTA 4  3 28 

FINLANDA     
GERMANIA 9 197 77 5 
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GRECIA 6  1 22 
ITALIA 151 233 174 200 

IRLANDA  2  3 
NORVEGIA   1  

PORTUGALIA 1    
SPANIA 183 4  237 

LUXEMBURG  4 1  
OLANDA     
TOTAL 364 554 309 518 

 
Domeniul Inspecţiei Sociale 
In anul 2015, 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 privind stabilirea si 
acordarea ajutorului social pentru 
beneficiarii care erau apti de munca si 
nu se aflau in evident AJOFM in anul 
2013 

5058 512 512 512 506.043 99.716 

2. Campania privind realizarea 
activitatii de control a celor patru 
beneficii de Asistenta sociala – 
Ajutor social 

25.701 754 754 754 

In prelucrare 
la serviciul 
beneficii 
asistenta 
sociale 

0 

3. Campania privind realizarea 
activitatii de control a celor patru 
beneficii de Asistenta sociala – 
Alocatie pentru sustinerea familiei 

39.860 1226 1226 1226 

In prelucrare 
la serviciul 
asistenta 
sociala 

0 

4. Campania privind realizarea 
activitatii de control a celor patru 
beneficii de Asistenta sociala – 
Alocatie de stat pentru copii 

22 0 0 0 0 0 

5. Campania privind realizarea 
activitatii de control a celor patru 
beneficii de Asistenta sociala – 
Ajutor pentru incalzirea locuintei 

2 1 1 1 72 0 

6. Control privind stabilirea si 
acordarea beneficiilor de Asistenta 
sociala pentru sprijinirea persoanelor 
cu nevoi special si a drepturilor 
banesti pentru asistentii personali 
(BNS) 

2974 16 16 16 30.851 6.674 

7. Controale inopinate 57 11 11 11 1344 724 

TOTAL 73.674 2520 2520 2520 538.310 107.114 

 
• Verificarea şi monitorizarea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu 

handicap la serviciile medicale 
Au fost verificate 4 unitati sanitare publice existente in judetul Olt, cu privire la asigurarea 

respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, informational si comunicational in 
serviciile medicale respectiv: Spitalul Orasenesc Bals, Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Spitalul 
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Orasenesc Corabia, Spitalul Municipal Caracal,iar pentru neregulile identificate au fost formulate 40 
de masuri de remediere.  

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

In anul 2015 au fost organizate 3 sesiuni de informare si consiliere la care au participat  342  
persoane din cadrul a 112 primarii si 2 institutii publice (AJOFM si ITM). 

In cadrul misiunilor de inspectie si a activitatilor de monitorizare au fost desfasurate activitati 
de consiliere/informare unui numar de 62 institutii, din care: 45 primarii si 17 alte intitutii publice, la 
care au participat 171 persoane. 

• Controlul, evaluarea şi monitorizarea serviciilor sociale  
1. Campania privind “Controlul serviciilor sociale dezvoltate prin Programul Operational 

Regional Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice”.  
Au fost verificate 5 entitati care au accesat fonduri pe acest program, din care 4 functioneaza 

in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectaia Copilului Olt, respective, CRRPH 
Cezieni, CIA Slatina, CIA Sopirlita, CITO Draganesti si Centrul social de zi multifunctional pentru 
copii dezavantajati Gradinari care functioneaza in subordinea  Mitropoliei Olteniei – Arhiepiscopia 
Craiovei. 

 In anul 2015 au fost efectuate 20  controale de monitorizare, au fost incheiate 20 procese 
verbale de monitorizare, fiind dispuse 13 masuri, din care 5 masuri au fost indeplinite, iar 8 masuri 
sunt in termen de indeplinire. Nu s-a impus aplicarea de sanctiuni. 

2. Campania privind “Verificarea modului de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 cu 
privire la admiterea in Centrele de Recuperare si Reabilitare  persoanelor Adulte cu 
Handicap/CRRPH”, grupul tinta fiind persoanele adulte institutionalizate in cadrul  CRRPH.  

Au fost controlate 2 centre de recuperare si reabilitare pentru persoanele adulte cu handicap, 
ambele fiind in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, 
respectiv, Centrul de Recuperare si Reabilitare  a Persoanelor cu Handicap Cezieni si Centrul de 
Recuperare si Reabilitare  a Persoanelor cu Handicap Caracal.. Actvitatea de control s-a finalizat prin 
incheierea unui proces verbal de control, prin care au fost dispuse 2 masuri, ce au fost  indeplinite 
pana la 31.12.2015. 

3. Campania privind “Controlul aplicarii prevederilor legale cuprinse in art.25 din Legea 
nr.17/2000 si Ordinul MMFPS nr.73/2005, cu privire la calculul contributiei datorate de 
beneficiari/apartinatorii acestora, pentru acoperirea costului serviciilor sociale acordate in centrele 
rezidentiale pentru persoane varstnice (CPV),,.  

Au fost controlate 3 camine  care se afla in subordinea Directie Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Olt, respectiv: Caminul pentru Persoane Varstnice Babiciu(CPV Babiciu), 
Caminul pentru Persoane Varstnice Slatina(CPV Slatina) si Caminul pentru Persoane Varstnice 
Falcoiu (CPV Falcoiu).  Actvitatea de control s-a finalizat prin incheierea unui singur proces verbal de 
control, prin care au fost dispuse 7 masuri, din care 4 indeplite , iar 3 masuri in curs de indeplinire. 

4. Controlul centrelor rezidentiale a avut ca obiectiv evaluarea modului de respectare a 
legislatiei privin conditiile de admitere, ingrijire, recuperare si reintegrare a beneficiarilor din cadrul 
serviciilor rezidentiale pentru copii si pentru adulti. 

Au fost verificate toate serviciile de tip rezidential ce functioneaza in subordinea Directiei  
Generale de Asistenta Sociala si Protectai Copilului Olt, dupa cum urmeaza: 

- 5 servicii sociale acordate copiilor/tinerilor: Casa de tip familial “Sf.Valentin”, Casa de tip 
familial “Sf.Andrei”, Casa de tip familial “Sf.Elena”, Casa de tip familial “Sf.Nicolae”, Centrul de 
Ingrijire Tineri peste 18 ani “Pasi spre viitor”, pentru care standardele aplicabile sunt prevazute in 
Anexa 14 din Ordinul 31/2015 pentru aprobarea instructiunilor privin completarea fiselor de 
autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si 
realizarea protectiei speciale  a copilului separate  temporar sau definitiv de parintii sai; 
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- 3 servicii sociale acordate copiilor/tinerilor cu dizabilitati: Casa de tip familial”Mugurel”, 
Casa de tip familial “Luminita” Slatina si Casa de tip familial “Sf.Mihail” Caracal, standardele 
aplicabile sunt prevazute in Anexa 11 din Ordinul 31/2015. 

- 4 servicii sociale acordate cuplurilor mama-copil, aflate in dificultate: Centrul 
Maternal”Adelina” Slatina, Centrul Maternal “Sf.Elena” Corabia, standardele aplicabile sunt 
prevazute in Anexa 4 din Ordinul 31/2015; 

- 3 servicii sociale acordate persoanelor adulte cu handicap: Centrul de Ingrijire si Asistenta 
Spineni, Centrul de Ingrijire si Asistenta Corabia, Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor 
cu Handicap Cezieni, standardele aplicabile minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate personelor adulte cu dizabilitati, sunt prevazute in Ordinul 67/2015; 

- 3 servicii sociale acordate persoanelor varstnice: Caminul pentru Persoane Varstnice Babiciu, 
Caminul pentru Persoane Varstnice Slatina, Caminul pentru Persoane Varstnice Falcoiu, standardele 
aplicabile sunt prevazute in anexa 1 din Ordinul 2126/2014. Au fost incheiate un numar de 4 procese 
verbale de control, cate unul pentru cele doua centre medico-sociale si doua la Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Coplilului Olt. In procesele verbale de control au fost dispuse 13 masuri, 
din care 4 masuri indeplinite si 9 masuri in curs de indeplinite. 

 Urmare adresei nr.127/22.12.2014 de la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, s-
a efectuat verificarea respectarii standardelor minime de calitate aprobate  prin Ordinul 
nr.2126/05.11.2014, de catre Caminele pentru Persoane Varstnice Babiciu, Falcoiu Slatina si Spineni, 
pentru care s-a solicitat finantare in cadrul programului de interes national “dezvoltarea retelei 
nationale de camine pentru persoane varstnice”.    

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectei Sociala Olt prin Serviciul Inspectie Sociala s-a 
autosesizat la doua aparitii mass media:  

1. Articolul “ Adolescenta maltratata la Olt” in presa locala – Gazeta Oltului din data de 
10.09.2015, referitor la o tanara cu nevoi speciale aflata in plasament la Casa de Tip Familial 
“Sf.Mihail” Caracal, s-a efectuat verificarea aspectelor semnalate si s-a intocmit un proces verbal de 
control in care s-a dispus 1 masura pentru care s-a solicitatat termen de prelungire; 

2. Articolul “Tragedie la caminul de batrani din Slatina” in presa locala Eveniment de Olt, 
unde s-a procedat la verificarea aspectelor semanalate, s-a intocmit un  proces verbal de control in 
care s-au dispus 3 masuri, 2 masuri s-au indeplinit pana la 31.12.2015, iar pentru o masura s-a 
solicitata prelungire de termen. 
 

• Controale inopinate.  
In anul 2015 au fost inregistrate un numar de 57 de sesizari din care au fost solutionate 57. 
Autorizarea furnizorilor de formare profesională: 
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a 

adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Olt, prin comisia de autorizare formată din 5 membri, autorizează furnizorii de 
formare profesională a adulţilor la nivelul judeţului.  

Secretariatul tehnic al comisiei  este asigurat de o persoana din cadrul agenţiei.  
În anul 2015 au fost autorizaţi 16 furnizori de formare profesională cu 47 programe de formare  

din  diferite  domenii  ocupaţionale: turismul, metalurgia, confectiile textile, tehnologia informatiei, 
industria alimentara, mecanica, electrotehnica, limbile straine, agricultura, arhivistica, asistenta 
sociala, estetica si igiena, educatie si formare, servicii publice precum si competentele comune mai 
multor ocupatii.  

Pe  parcursul  anului  s-au  înscris  la  programele  de  formare  un  număr  de 6954 persoane,  
au absolvit  6847  persoane, din care 3872 au absolvit programe de calificare,  967 de specializare, 
1250 de iniţiere şi 758 programe de perfecţionare. 

Au fost acordate un număr de 286 de avize pentru desfăşurarea de programe de formare în alte 
judeţe decât în cele în care s-au autorizat furnizorii, astfel au fost acordate 176 de avize pentru 
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furnizori din alte judeţe care au desfăşurat programe în judeţul Olt  şi 110 avize pentru furnizorii din 
judeţ care au deşfăşurat programe în alte judeţe. 

 
 Protocoale de colaborare 
AJPIS 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: 

- 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 Şcolar Judetean Olt 
- Directia pentru Persoane cu Handicap 
- Oficiul National al Registrului Comertului 
- Agentia Naţional de Administrare Fiscală 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 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 Socială 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 Socială 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 2015 pentru realizarea  obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare. 

Activităţile desfăşurate conform Direcţiilor de acţiune din programului de guvernare  2014 -
2016 au fost 

1. Stimularea si extinderea măsurilor de încurajare a angajării tinerilor pe piaţa muncii, 
în special a celor proveniţi din centrele de plasament si 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 6 acţiuni de informare privind integrarea socio-profesională a persoanelor 
cu handicap instituţionalizate. 
           1.2  Informarea şi consilierea persoanelor cu handicap din evidenţa DGASPC Olt, a 
potenţialilor angajatori cu privire la dreptul la muncă al persoanei cu handicap şi susţinerea de care 
pot beneficia pentru angajarea de persoane cu handicap precum şi colaborarea cu organizaţii 
neguvernamentale, AJOFM şi agenţi economici, în vederea sprijinirii integrării profesionale a 
persoanelor cu handicap.   
 În cursul anului au beneficiat de consiliere privind integrarea socio-profesională 46 persoane 
cu handicap instituţionalizate şi au fost efectuate 16 acţiuni de informare a agenţilor economici cu 
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privire la dreptul la muncă al persoanei cu handicap. De asemenea, sunt în derulare 3 parteneriate în 
domeniul sprijinirii integrării socio-profesionale a persoanelor cu handicap, un parteneriat cu AJOFM 
Olt, un parteneriat cu S.C. VOMARIS IMPEX SRL şi un parteneriat cu S.C. Negreş Grup SRL..   
  1.3 Implementarea standardelor pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă în 
serviciile rezidenţiale de la nivelul DGASPC Olt.  

Toate serviciile de tip rezidenţial au acreditare şi licenţă de funcţionare. În funcţie de vârsta, 
gradul de maturitate şi tipul de dizabilitate al beneficiarilor coordonatorii serviciilor de tip rezidenţial 
asigură implementarea standardelor pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă.   
 1.4 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.  

În cursul anului au fost organizate 9 acţiuni de informare şi consiliere a tinerilor din CTF Sf. 
Andrei Slatina si CTF Sf. Valentin Slatina.  

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

În cursul anului 1 tânăr a beneficiat de sprijin în cadrul Centrului Paşi spre Viitor. 
1.6 Asigurarea de suport pentru accesul la o locuinţă, prin încheierea de parteneriate cu 

instituţii/ autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, etc. 
În prezent 25 tineri sunt sprijiniţi de compartimentul prevenire marginalizare socială pentru 

obţinerea unei locuinţe.    
Pe lângă acţiunile prezentate mai sus menţionăm şi 2 proiecte POSDRU: proiectul SOCIAL – 

Iniţiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale şi ocuparea persoanelor 
vulnerabile ID 144367 (în care DGASPC Olt a fost Lider de parteneriat) şi Proiectul 
VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin 
integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS ID 144616 (în care DGASPC OLT a fost Partener). 
Aceste proiecte au vizat facilitarea accesului pe piaţa muncii şi 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).         

 Astfel, în cadrul proiectului SOCIAL – Iniţiativa Multiregională pentru Dezvoltarea 
Economiei Sociale şi ocuparea persoanelor vulnerabile ID 144367 au fost înfiinţate în judeţele Olt, 
Gorj şi Constanţa 5 structuri de economie socială (un SES cu profil lucrări construcţii şi amenajare, un 
SES cu profil olărit, un SES cu profil after school, un SES cu profil organizare evenimente şi un SES 
cu profil croitorie). În cadrul acestora au fost angajate 38 persoane – 5 manageri şi 33 angajaţi (din 
care 28 aparţinând grupurilor vulnerabile – 16 persoane de etnie romă, 5 tineri proveniţi din sistemul 
de protecţie, 5 persoane care trăiesc din venitul minim garantat, 1 persoană cu dizabilităţi şi 1 
persoană care a părăsit timpuriu şcoala).  

Totodată, pe parcursul proiectului au fost furnizate servicii de consiliere pentru orientare 
profesională pentru 660 persoane din grupuri vulnerabile şi au fost organizare 5 cursuri de calificare  
şi 7 cursuri de iniţiere în urma cărora au fost certificate 169 persoane din grupuri vulnerabile, acestea 
beneficiind şi de subvenţii în vederea participării la formare.  

De asemenea, 60 de salariaţi din sistemul de asistenţă socială din judeţele Olt şi Constanţa au 
beneficiat de cursuri de perfecţionare de „consilier vocaţional.” 

În ceea ce priveşte Proiectul VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii 
pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS ID 144616 (în 
care DGASPC OLT a fost Partener) poate fi menţionată înfiinţarea în judeţul Olt a unei structuri de 
economie socială cu profil olărit în cadrul căreia au fost angajate 9 persoane: 1 manager, 1 responsabil 
achiziţii şi 7 persoane care provin din grupul ţintă şi care au fost calificate în meseria de „modelator 
ceramică”.   

2. Reforma sistemului de asistenţă socială prin transformarea acestuia dintr-un sistem 
pasiv în unul proactiv. Schimbarea accentului de pe asistenţă acordată individului pe 
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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 prnmărnnle pentru  monntornzarea procesulun de calnfncare a asnstenţnlor 
personaln şn organnzarea de întâlniri periodice de informare instruire cu reprezentanţnn autorntăţnlor 
locale precum şn încheierea de contracte de parteneriat şn colaborarea cu furnnzornn prnvaţn de 
servncnn socnale dnn judeţ şn/sau cu alte organnzaţnn neguvernamentale. 

Numărul de asistenţi personali este de 900 din care 833 asistenţi personali au beneficiat de-a 
lungul timpului de cel puţin o sesiune de instruire, iar 283 asistenţi personali au beneficiat de instruire 
autorizată.   

De asemenea, în cursul anului 2015 au fost derulate următoarele parteneriate:  
-   Parteneriat cu Fundaţia KIDS ALIVE în vederea colaborării şi a sprijinului reciproc în 

domeniul serviciilor sociale pentru copii; 
-  Parteneriat cu Organizaţia Trebuie – filiala Olt în vederea promovării serviciilor acordate 

copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale; 
             - Parteneriat cu Asociaţia Close to you în vederea încurajării activităţilor de 

voluntariat în serviciile pentru copii; 
     -  Parteneriat cu Fundaţia William Tyrrell în vederea facilitării integrării 

sociale a beneficiarilor prin încurajarea activităţilor de voluntariat; 
           -  Parteneriat cu Fundaţia Hope and Homes for Children Romania, în vederea sprijinirii 

copiilor aflaţi în situaţii de risc prin acordarea unui ajutor material; 
 -  Parteneriat cu Fundaţia Prieteni Pentru Tine, în vederea acordării de sprijin tinerilor care 

sunt foşti beneficiari ai sistemului de protecţie de tip rezidenţial.  
2.2 Realizarea de acţnunn de mednatnzare/popularnzare, campannn de nnformare, dnstrnbunre de 

maternale publncntare/nnformatnve prnvnnd persoanele cu dnzabnlntăţn şn personale vârstnnce, nnclusnv 
acţiuni pentru promovarea egalităţii de şanse şn combaterea dnscrnmnnărnn.  

De la începutul anului imaginea beneficiarilor a fost promovată prin 18 articole în presa scrisă 
şi 11 reportaje la televiziunea locală (10 - Olt TV şi 1 – TVR Craiova). De asemenea, la nivelul 
tuturor unităţilor de tip rezidenţial au fost derulate acţiuni de promovare a imaginii beneficiarilor în 
comunitate şi au fost distribuite pliante/broşuri pentru mediatizarea serviciilor oferite.   

2.3 Închenerea/ reînnonrea de partenernate prnvnnd persoanele vârstnnce cu autorntăţn publnce 
locale, nnstntuţnn publnce (DSP), organnzaţnn neguvernamentale. 

 Pentru anul 2015 situaţia parteneriatelor se prezintă astfel: 
- Parteneriat cu Primăria Şopârliţa încheiat la nivelul CIA Şopârliţa; 
- Parteneriat cu Primăria Oraşului Corabia încheiat la nivelul CSPA Corabia; 
- Parteneriat cu Primăria Cezieni încheiat la nivelul CRRPH Cezieni; 
- Parteneriat cu Primăria Municipiului Caracal încheiat la nivelul CRRPH Caracal 
- Parteneriat cu Primăria Băbiciu încheiat la nivelul CPV Băbiciu; 
- Parteneriate cu Primăria Fălcoiu, cu Primăria Osica de Sus, cu Primăria Brâncoveni şi 

cu Primăria Caracal încheiate la nivelul CPV Fălcoiu; 
-  Parteneriat cu Primăria Drăgăneşti Olt încheiat la nivelul CITO Drăgăneşti.       
2.4  Realizarea de acţnunn de mednatnzare/ popularnzare, campannn de nnformare, dnstrnbunre de 

maternale publncntare/ nnformatnve cu prnvnre la drepturnle copnlulun, prevennrea şn combaterea 
abuzulun/ neglnjărnn/ exploatărnn şn a vnolenţen în famnlne, promovarea egalităţii de şanse şn combaterea 
dnscrnmnnărnn (nnclusnv acţnunn pentru promovarea copnnlor romn şn a copnnlor cu dnzabnlntăţn), nnclusnv 
prnn colaborarea cu  instituţii publice cu responsabnlntăţn în domennu (şcoln, spntale, medncn de 
famnlne).                

În cursul trim. I:  
- au fost distribuite materiale publicitare despre drepturile copilului şi despre prevenirea şi 

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

În cursul trim. II  
- în data de 18.06.2015 au fost distribuite  materiale informative  în cadrul campaniei regionale 

„Nu crede în vise false! Spune NU traficanţilor!” în colaborare cu IJJ Olt şi ANTITP Craiova.  
- s-a încheiat protocol de colaborare cu Spitalul Municipiului Caracal, conform prevederilor 

HG 1103/2014 pentru prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţii de risc de părăsire 
sau părăsiţi în unităţile sanitare.   

În cursul trim. III  
- în data de 25.09.2015, în cadrul campaniei regionale „Nu crede în vise false, spune NU 

traficanţilor” au fost distribuite materiale informative în colaborare cu IJJ Olt şi ANTITP Craiova. De 
asemenea, cu această ocazie au fost distribuite şi materiale informative despre drepturile copilului, 
despre Telefonul de Urgenţă, şi despre combaterea violenţei în familie.  

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

În cursul trim. IV 
-  în data de 25.11.2015 a fost organizată întâlnirea reprezentanţilor DGASPC Olt, IPJ Olt, IJJ 

Olt, ISJ Olt şi DSP Olt în cadrul acţiunii de informare „De la victimă la învingătoare”.  
2.5  Realnzarea programulun „Şcoala părnnţnlor” în centrele de zn /de consnlnere pentru părnnţn 

sn copnn, centrele maternale sn centrele de recuperare pentru copnn cu dnzabnlntăţn. 
Programul Şcoala Părinţilor a fost realizat prin: 9 sesiuni – în cadrul Complexului Servicii 

Slatina; 12 sesiuni – în cadrul Complexului Servicii Amicii; 9 sesiuni - în cadrul Complexului Servicii 
Sf. Elena Corabia; 12 sesiuni în cadrul Centrului maternal Adelina; 4 sesiune în cadrul CRCD Slatina 
şi 4 sesiuni în cadrul CRCD Caracal.   

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

Conform ultimelor date furnizate la data de 30.09.2015 către DGASPC OLT de 60 de primării 
din judeţul Olt, la nivelul acestor localităţi sunt înregistraţi 691 copii cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate, respectiv: 233 copii cu ambii părinţi plecaţi, 368 copii cu un singur părinte plecat şi 90 
copii cu părinte unic, plecat la muncă în străinătate. 

 2.7 Evaluarea pernodncă a nevonlor locale, transmnterea de recomandărn prnvnnd servncnnle 
necesare şn nnformarea prnmărnnlor cu prnvnre la responsabnlntăţnle locale pentru înfnnnţarea de servncnn 
alternatnve/ de prevennre (consnlnere şn nnformare, cantnnă socnală, servncnn de zn, nnclusnv centre after 
school etc.); monntornzare servncnn înfnnnţate şn colaborare, după caz. 

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

2. 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 Furnnzarea de servncnn specnalnzate pentru persoane cu handncap în  centrele rezndenţnale şn 

centrele de recuperare  dnn cadrul DGASPC Olt, nnclusnv în modulul CIA Slatnna şn în CITO 
Drăgăneştn Olt. 

În cursul anului 2015 un număr de 457 persoane cu handicap au beneficiat de servicii de tip 
rezidenţial, dintre acestea 11 tineri cu handicap fiind beneficiari ai serviciilor de tip rezidenţial oferite 
într-un modul de tip familial. Totodată un număr de 143 persoane cu handicap au beneficiat de 
servicii de recuperare în cadrul Centrului de recuperare Slatina şi a Centrului de recuperare Corabia .  
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3.2 Furnnzarea de servncnn de evaluare,  monntornzare, nnformare, consnlnere şn ornentare pentru 
persoane cu handncap. 

La data de 31.12.2015 numărul persoanelor cu handicap beneficiare ale serviciilor de evaluare 
este de 19.603 din care 1680 copii şi 17.923 adulţi.    

3.3 Furnnzarea de servncnn specnalnzate pentru persoane vârstnnce în centrele rezndenţnale şn nn 
servncnnle alternatnve dnn cadrul DGASPC 

 În cursul anului 2015  au beneficiat de servicii de tip rezidenţial 131 persoane vârstnice, iar de 
servicii alternative au beneficiat 240 persoane vârstnice.    

 3.4 Formarea personalulun dnn cadrul servncnnlor pentru persoane cu dnzabnlntăţn şn persoane 
vârstnnce ale DGASPC Olt.  

 În cursul trim. I,  78 persoane (salariaţi încadraţi în unităţile de tip rezidenţial pentru adulţi) au 
participat la cursuri de formare iniţială. 

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

 
4.1 Finalizarea şi darea în folosinţă a 2 centre de zi în comunele Bărăşti şi Sârbii Măgura. 
  Cele două proiecte au fost finalizate la data de 30.09.2015. DGASPC Olt a predat cele două 

obiective de investiţii, prin protocol de transfer, către cele două primării, respectiv Primăria Bărăşti şi 
Primăria Sârbii Măgura în prezent acestea urmând procedura de acreditare.  

4.2 Funcţionarea şi mediatizarea Telefonului de urgenţă  
  În cursul anului 2015 au fost înregistrate 458 apeluri în cadrul Telefonului de Urgenţă. Au 

fost înregistrate şi 39 apeluri privind sesizări de abuz/neglijare, fiind vizaţi 46 copii. De asemenea, de 
la nivel naţional au fost preluate 11 sesizări de abuz/neglijare privind cazuri de copii şi 1 sesizare 
privind un caz de abuz asupra unei persoane adulte. 

 4.3 Furnnzarea servncnnlor de specnalntate în cadrul Centrelor de prnmnre în regnm de urgenţă 
ale DGASPC Olt.  

În cursul anului 2015 au beneficiat de serviciile CPRU 22 copii. 
4.4 Colaborarea cu nnstntuţnnle relevante de pe plan judeţean pentru prevennrea şn nntervenţna 

în reţea nnternnstntuţnonală în sntuaţnnle de abuz, neglnjare şn exploatare a copnlulun.  
 - în data de 12.02.2015 a avut loc şedinţa de lucru a EIL (echipa locală de intervenţie), fiind 

analizate cazurile de abuz/neglijare/exploatare a copiilor din anul 2014. De asemenea, au fost 
analizate modificările legislative, respectiv HG 1103/2014 şi HG 75/2015.  

- în cursul trim. I a fost încheiat şi protocolul de colaborare „Stop Violenţei” cu IJJ OLT.   
- în data de 18.06.2015 au fost distribuite  materiale informative  în cadrul campaniei regionale 

„Nu crede în vise false! Spune NU traficanţilor!” în colaborare cu IJJ Olt şi ANTITP Craiova.  
- în data de 27.08.2015 a avut loc şedinţa de lucru a EIL (echipa locală de intervenţie) fiind 

analizată situaţia copiilor victime ale violenţei în familie în semestrul I 2015.  De asemenea, în data de 
25.09.2015, în cadrul campaniei regionale „Nu crede în vise false, spune NU traficanţilor” au fost 
distribuite materiale informative în colaborare cu IJJ Olt şi ANTITP Craiova. 

 4.5 Furnnzarea de servncnn de tnp rezndenţnal şn servncnn de tnp famnlnal pentru copnnn separaţn 
temporar sau defnnntnv de famnlne, precum şn   servncnn de prevennre a separărnn copnlulun de famnlne şn 
contnnuarea programelor de sprnjnn pentru prevennrea abandonulun şn nnstntuţnonalnzărnn şn susţnnere a 
renntegrărnn în famnlne (la nnvelul  DGASPC Olt şn altor furnnzorn acredntaţn). 

Evaluare iniţială: 
În cursul anului 2015 au fost întocmite rapoarte de evaluare iniţială pentru 192 copii pentru 

care au fost primite sesizări (1 copil părăsit în maternitate; 48 copii a căror securitate este periclitată în 
familie; 5 copii – necesită îngrijire specială; 116 copii din familii sărace; 10 copii care au săvârşit 
fapte penale, 6 copii în situaţie de abuz, 3 copii lipsiţi de supraveghere, 1 copil rămas fără părinţi, 1 
copil cu părinţi minori şi 1 copil repatriat).  

Beneficiari servicii prevenire şi protecţie alternativă:  



Pagina 86 din 195 

În cursul anului 2015  au beneficiat de servicii de prevenire precum şi de  protecţie alternativă 
(măsuri de protecţie specială şi tutelă) 1674 copii: 

• 360 copii (22 %) au fost beneficiari  ai serviciilor de prevenire astfel: 352 copii în 
centre de zi, centre de consiliere, centre de recuperare, centre maternale şi 8 copii (din 2 familii) au 
beneficiat de sprijin material din partea Fundaţiei Hope and Homes for Children, 

• 972 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, 

• 342 copii (20 %) au beneficiat de masuri de protecţie speciala in servicii de tip 
rezidenţial (case de tip familial publice/private, centru de plasament, centrul Paşi spre Viitor si centrul 
de primire in regim de urgenta). În cadrul CTF private au beneficiat de protecţie 10 copii. 
 

Dinamica beneficiarilor: 
Tip serviciu Intrări  Ieşiri 
Servicii prevenire 111 122 
Servicii de tip familial 140 119 
Servicii de tip reziodenţial 41 62 

 
În cursul anului 2015 au fost reintegraţi în familie 16 copii. 
Adopţii: 
La data de 31.12.2015 sunt monitorizate 38 adopţii finalizate şi sunt în derulare alte 130 

adopţii în diferite faze ale procedurii: 92 – deschiderea procedurii de adopţie, 18 - încredinţări adopţie 
şi 20 - încuviinţări adopţie.  

De asemenea au fost eliberate 53 atestate pentru familii apte să adopte.  
4.6 Asngurarea standardelor de calntate în servncnnle socnale pentru copnn ale DGASPC Olt. 
Toate serviciile sociale sunt acreditate.  
4.7 Realnzarea de acţnunn pentru promovarea adopţnen -  nnformare şn mednatnzare pentru 

recrutarea de famnlnn adoptnve, sensnbnlnzarea famnlnnlor în scopul adopţnen copnnlor de etnne romă, cu 
defncnente uşoare, cu vârsta peste 5 ann.  

-  în cursul trim. I adopţia a fost promovată prin 2 sesiuni informative pentru asumarea 
rolului de părinte precum şi prin distribuirea a 20 pliante.  

-  în cursul trim. II adopţia a fost promovată prin 2 sesiuni informative pentru asumarea 
rolului de părinte precum şi prin distribuirea a 15 pliante.   

-  în cursul trim. III adopţia a fost promovată prin apariţia a 2 articole în presa scrisă.  
- în cursul trim. IV adopţia a fost promovată prin 2 sesiuni informative pentru asumarea rolului 

de părinte precum şi prin distribuirea a 12 pliante şi 24 pachete informative.  
4.8 Formarea personalulun dnn cadrul servncnnlor pentru copnn şn tnnern ale DGASPC Olt. 
În perioada 09.11.2015 – 20.11.2015 au beneficiat de cursuri de formare continuă 50 de 

salariaţi din cadrul serviciilor pentru copii şi tineri ale DGASPC OLT.  
4.9 Realnzarea de acţnunn pernodnce de nnformare/ dezbatern/ actnvntăţn educatnve pentru 

prevennrea şn combaterea comportamentelor devnante şn delnncvenţen juvennle în cadrul servncnnlor de 
tnp rezndenţnal (cu excepţna celor în care nnvelul de dezvoltare a copnnlor nu permnte acest lucru) şn în 
servncnnle de zn. 

În cursul anului 2015 au fost organizate acţiuni pentru prevenirea şi combaterea 
comportamentelor deviante şi a delincvenţei juvenile după cum urmează:  

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

-  1 acţiune în cadrul Complexului Servicii Amicii Slatina 
-  3 acţiuni în cadrul Centrul de îngrijire Paşi spre Viitor care au vizat prevenirea 

infracţiunilor cu violenţă, prevenirea consumului de alcool/ droguri  şi obligaţiile cetăţeanului. 
-  8 acţiuni în CTF Sf. Nicolae Caracal care au avut ca temă prevenirea delincvenţei 

juvenile şi urmările violenţei. 
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-  4 acţiuni în cadrul CTF Sf. Elena Corabia care au constat în 3 întâlniri cu 
reprezentanţii Poliţiei Corabia. 

-  9 acţnunn în cadrul CTF Sf. Marna Balş care au vnzat prevennrea consumulun de 
tutun/alcool/drogurn şn nnformarea asupra consecnnţelor faptelor de delnncvenţă juvennlă. 

4.10 Monntornzarea şn consnlnerea copnnlor care săvârşesc fapte penale, dar nu răspund penal.  
 În cursul anului 2015 au fost monitorizaţi în familie 41 de copii care au săvârşit fapte penale. 
4.11 Furnnzarea de servncnn de evaluare şn monntornzare pentru copnnn cu handncap. 
  La data de 31.12.2015 sunt în evidenţă 1989 copii încadraţi într-un grad de handicap (1106 – 

Grav, 581 – Accentuat şi 302 – Mediu). 
4.12 Furnnzarea de servncnn de recuperare în CRCD Caracal şn Slatnna şn prnn nntermednul 

Echnpen mobnle. 
  Un număr de 129 copii au beneficiat de servicii de recuperare în cadrul CRCD Slatina şi 

CRCD Caracal, iar alţi 33 copii au beneficiat la domiciliu de serviciile oferite de echipa mobilă. 
4.13 Accesarea de fonduri europene în vederea înfiinţării de unităţi de tip rezidenţial de 

dimensiuni reduse în oraşul Balş în vederea închiderii Centrului de plasament „Floare de Colţ” Balş. 
A fost depus un proiect în vederea obţinerii de fonduri de la Fundaţia Velux (Danemarca) 

pentru dezvoltarea a 2 case de tip familial. Fondurile nu au fost acordate, Fundaţia Velux având alte 
priorităţi pentru finanţare.  

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 Constntunrea unen evndenţe a vnctnmelor vnolenţen în famnlne (închenerea unun protocol de 
colaborare cu nnstntuţnnle relevante şn raportarea pernodncă).  

În cursul anulun 2015 au fost realnzate următoarele acţnunn:  
- a fost încheiat protocolul de colaborare „Stop Violenţei” cu IJJ Olt. 
- în trim. I au fost înregistrate în rândul copiilor 1 caz de abuz fizic şi 10 cazuri de 

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

abuz fizic şi 8 cazuri de neglijare.  
- în trim. III au fost înregistrate 16 cazuri de neglijare în rândul copiilor precum şi 1 caz 

de abuz fizic asupra unei mame care a primit sprijin într-un centru maternal.  
- în cursul trim. IV au fost înregistrate  17 cazuri de neglijare în rândul copiilor şi 2 

mame care au cerut protecţie întru-n centru maternal.  
5.2 Identnfncarea resurselor necesare pentru înfnnnţarea unun Centru pentru vnctnmele vnolenţen 

în famnlne. 
În cursul anului 2015 a fost aprobat proiectul „Centrul de primire în regim de urgenţă pentru 

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

În prezent au fost finalizate lucrările de reparaţii şi amenajare pentru locaţia în care va 
funcţiona Centrul. Totodată acesta a fost dotat cu mobilierul necesar, urmând ca în perioada următoare 
să fie aduse şi celelalte bunuri. De asemenea, a fost angajată prin concurs şi o parte din personal (un 
psiholog, un consilier juridic şi un paznic).  

 
DOMENIUL JURIDIC 
-  acordarea de asistenţă juridică pentru 133 persoane care au cerut informaţii despre adopţie; 
-   introducerea 102 de acţiuni de deschidere a adopţiei; 
-   introducerea a 26 de acţiuni pentru încredinţare în vederea adopţiei; 
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-   introducerea a 23 de acţiuni pentru încuviinţare a adopţiei; 
-   introducerea a 17 acţiuni pentru încuviinţare adopţie în familie; 
-  întocmirea a 44 de dispoziţii de eliberare atestate pentru persoane apte să adopte; 
-   126 de adrese către ANPDCA (transmitere sentinţe civile definitive); 
-   reprezentarea DGASPC Olt în instanţă în cauze privind copii aflaţi în situaţii de risc, 

respectiv: instituirea sau încetarea unei măsuri de protecţie specială (măsura de plasament, măsura de 
plasament în regim de urgenţă), instituire/încetare măsură de supraveghere specializată şi 
instituire/încetare tutelă: 229 acţiuni.   

-  întocmirea a 184 de dispoziţii privind instituirea plasamentului în regim de urgenţă sau 
acordarea/încetarea acordării de servicii în cadrul centrelor maternale, a centrelor de zi şi a centrelor 
de consiliere pentru părinţi şi copii.  

Pe parcursul anului 2015, serviciile din cadrul DGASPC Olt au raportat ca principale 
dificultăţi întâlnite în cursul desfăşurării activităţii:  

-  neactualizarea legislaţiei privind întocmirea angajamentului de plată pentru susţinătorii 
legali ai persoanelor adulte cu handicap admise în CIA şi CRRPH (HG 532/1999); 

- lipsa fondurilor pentru editarea materialelor şi popularizarea serviciilor; 
- schemele reduse de personal ca urmare a aplicării standardelor de cost, fapt ce duce la 

dificultăţi în asigurarea de personal suficient pentru supravegherea, îngrijirea şi educarea 
beneficiarilor (ex. Case de tip familial Luminiţa, Case de tip familial Mugurel); 

- lipsa unei legislaţii care să sprijine mai bine tinerii care părăsesc sistemul de protecţie;  
- lipsa unei săli pentru desfăşurarea de activităţi cu un număr mai mare de beneficiari şi a 

unei săli de mese (ex: Complex Servicii Persoane Adulte Corabia); 
- dificultăţi în integrarea în învăţământul de masă a copiilor care provin din sistemul de 

protecţie.  
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Capitolul 6 – Tineret şi Sport 
Direcţia  Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt 
 
Scopul Direcţiei Judeţene pentru Sport 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 
autorităţile administraţiei publice locale şi alte instituţii publice, pentru organizarea şi promovarea 
activităţilor sportive şi de tineret. 

Activitatea Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret Olt, în anul 2015, s-a desfăşurat în 
vederea  realizarii atribuţiilor  ce decurg din activitatea de sport şi tineret desfasurată în judeţul nostru. 

Sportul şi tineretul sunt  fenomene sociale şi economice  în continuă dezvoltare ce îşi aduc o 
importantă contribuţie la îndeplinirea obiectivelor cuprinse in Planul de Dezvoltare  Economică şi 
Socială. Este fascinaţia  de a te afla pe podium, de a conecta majoritatea cetăţenilor la activităţi 
sportive practicate în mod regulat. Este vorba totodată  de un vector de valori importante precum 
spiritul de echipă, competitivitate, solidaritate, toleranţă şi fair-play, care vin să contribuie la 
împlinirea personală a fiecăruia.  

Acţiunile întreprinse şi dedicate sportului au avut ca scop : 
- dezvoltarea şi susţinerea cu prioritate a activităţii sportive de  performanţă  la nivelul copiilor 

şi juniorilor, selecţia continuă şi promovarea  în loturile naţionale;   
- dezvoltarea activităţilor sportive şcolare în randul copiilor, elevilor şi studenţilor prin 

susţinerea,   încurajarea şi diversificarea practicării activitaţilor sportive şcolare;  
- stimularea şi sprijinirea practicării activităţilor fizice şi sportive  de către toate categoriile de 

cetăţeni, fară  nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, în vederea menţinerii  unei bune stări de 
sănătate. 

Sportul profesionist  are o importanta tot mai mare, contribuind in  mod egal  la rolul social  al 
sportului. In plus fata de  imbunatatirea sanatatii cetatenilor, sportul are  si o  dimensiune educationala 
si joaca un rol social, cultural si de recreere. 

Obiectivul principal al activitatii sportive de performanta a continuat sa fie si in 2015, sporirea 
prestigiului judetului pe plan national si international prin sustinerea cu precadere a ramurilor sportive 
cu disponibilitate pentru acestea.  

Pentru indeplinirea acestui obiectiv Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Olt a actionat in 
principal prin: 

●    organizarea  si desfasurarea in conditii bune a  24 competitii  sportive judetene si 
interjudetene, etape de calificare pentru etapele de zona si finale ale campionatelor nationale; 

• s-au spijinit jocurile sportive prin competitiile organizate la nivelul scolilor, contribuţie 
la redresarea activitatii la atletism, organizand competitii al caror scop a fost selectia celor mai buni 
sportivi; 

• au fost premiati cei mai buni sportivi ai judetului. 
• s-au acordat alimentatii de efort sportivilor de performanta cu rezultate foarte bune. 
Organizarea  performantei depinde in ultima instanta de performanta organizarii. Este nevoie 

de operativitate, darzenie, multa rabdare, de spirit autocritic cinstit.  
Vorbind de sportul de performanta trebuie sa evidentiem faptul ca  in anul 2015, sportivii 

judetului Olt au obtinut rezultate notabile in competitiile interne si internationale si 23 dintre ei au fost 
promovati la loturile nationale. . 

Astfel, rezultatele sportivilor din judetul Olt obtinute pe 2015 arata astfel :  
  Denumire competitie  

I II III IV V VI 
J.O. - - - - - - 
C.M. 8 7 5 2 2 - 
C.E. 7 9 5 3 4 - 
C.B. 2 2 3 2 - - 
C.N 72 47 93 - - - 
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C.R 9 6 9 - - - 
 
Total medalii 

 
98 

 
71 

 
115 

 
7 

 
6 

 
- 

 
    ●    Rezultate pe  ramuri de sport,  in anul 2015 : 

Ramura de 
sport 

 
I II III IV V VI 

Atletism 5 7 15 2 - - 
Box 14 6 5 - 3 - 
Dans sportiv - 2 - - -  
Handbal 6 - - 1 1 - 
Judo 1 1 7 - - - 
Kaiac-canoe 9 5 10 - - - 
Karate  29 36 55 2 2 - 
Lupte 13 8 9 - - - 
Skandenberg - - - - - - 
Taekwondo 6 2 2 2 - - 
Tenis de masa 15 4 12 - - - 
  Total medalii              98 71 115 7 6 - 

In  privinta programului « Sportul pentru toti », directia a realizat  prin actiunile cuprinse in 
« Calendarul competitional sportiv judetean », organizarea unui numar de 38 actiuni sportive menite 
sa promoveze sportul in scoli, universitati, structuri sportive, asociatii judetene atat in mediul rural cat 
si urban 

Pe parcursul anului 2015,  s-au încheiat un nr. de 30 protocoale de colaborare şi alte  12 fiind 
în derulare din anul 2014. 

DJST Olt a acordat cosultanta si participare efectiva in toate etapele de obţinere a personalităţii 
juridice, de recunoaştere ca structuri sportive şi de afiliere la federaţiile sportive naţionale, atat cu 
personalitate juridica cat si fara personalitate. 

Asociaţiile sportive fără personalitate juridică constituite în judeţul Olt şi înregistrate în 
Registrul sportiv ţinut la Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret, sunt în număr de 229 , din care 75 
asociaţii sportive şcolare. 

Tineretul trebuie considerat o resursă, nu o problema. Tinerii reprezină  forţa pozitivă  în 
construcţia oricărei societăţi şi de aceea trebuie să le oferim  mijloacele necesare pentru aşi exprima 
ideile. 

Proiectele adresate tinerilor susţin ambiţia, entuziasmul şi progresul.Angajându-se activităţi 
social-deschise tuturor, fară discriminare, tinerii contribuie la edificarea unei societăţi mai solidare sşi 
îşi asumă din plin calitatea de cetaţeni. Proiectele derulate în anul 2015 au avut la bază scopuri şi 
obiective care au vizat următoarele domenii : educaţie nonformală, voluntariat, protecţia mediului  
înconjurator, lupta împotriva discriminării şi a excluderii sociale, cultuă şi sănătate.  
                                   

I. Proiecte proprii şi în parteneriat ale DJST OLT: 
1.  "2 – 9 MAI Ziua Tineretului” – Ziua Europei proiect derulat în parteneriat cu CSS Caracal, 

CJE Olt, Şc. Ştefan Protopopescu Slatina în perioada 02.02.-09.05.2015 în localităţile Slatina şi  
Caracal Jud. Olt. 

Scopul proiectului a fost Creşterea gradului de implicare a tinerilor în evenimente specifice 
domeniilor lor de interes iar obiectivele au fost O1.Participarea unui nr. de 200 de tineri la manifestări 
sportiv-educative pe parcursul unei săptămâni.  O2.Creşterea nivelului de asumare a tinerilor a unui 
rol activ la nivel personal şi social.  

Proiectul a fost finanţat cu suma de 2831,99 lei. 
            2.„Interacţiune prin acţiune!”, proiect derulat cu CJE Olt în perioada 01.05.-
30.06.2015Slatina/Călimăneşti şi a avut ca scop promovarea Consiliului Judeţean al Elevilor Olt. 
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Obiectivele proiectului au fost : O1.Conştientizarea importanţei educaţiei,învăţării şi instruirii  
în afara instituţiilor educaţionale. O2.Schimb de experienţă între membrii CJE OLT şi CJE Vâlcea. 

Proiectul a fost finanţat cu suma de 3060 lei. 
3. „Caravana DJST -CJE Olt”, proiect derulat în parteneriat cu CJE Olt şi ISJ Olt , în perioada 

10.09.-30.09.-2015 , în judeţul Olt , având ca scop creşterea gradului de conştientizare, promovarea 
unei atitudini pozitive faţă de educaţia nonformală. Obiectivele proiectului au fost: O1.Asigurarea de 
oportunităţi sporite pentru participarea tinerilor la activităţi extracuriculare flexibile şi inclusive.    
O2.Distribuirea de materiale informative/promoţionale. 

Proiectul a fost finanţat cu suma de 3793,36  lei. 
4.” Zilele voluntarului”- proiect derulat de DJST OLT în parteneriat cu Asociaţia "Spirit activ 

pentru progres Slatina"    CJE Olt în Slatina perioada 05.10.-12.10.2015 si a avut ca scop Formarea 
unui comportament ecologic adecvat prin derularea de acţiuni concrete de igienizare şi ecologizare. 
Obiectivele proiectului au fost : O1.Dezvoltarea la cei 25 de participanţi a unor atitudini şi 
comportamente pozitive în scopul protejării mediului.  O2.Promovarea voluntariatului în rândul 
tinerilor. 

Proiectul a fost finanţat cu suma de 600 lei. 
5 „S.O.S. Terra” , proiect derulat în parteneriat cu Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina în 

perioada 01.11.-20.11.2015 în Slatina ce a avut ca scop cunoaşterea şi înţelegerea unor 
comportamente şi procese ale lumii vii,utilizate de către om şi consecinţele asupra mediului. 
Obiectivele proiectului au fost O1.Implicarea a 100 de elevi în  activităţile proiectului. O2. Formarea 
unei atitudini motivante şi responsabile faţă de menţinerea calităţii mediului înconjurător. 

Proiectul a fost finanţat cu suma de 1654 lei. 
6. „Şi ideea ta contează!”- proiect derulat în parteneriat cu CJE Olt în perioada 01.11.-

30.11.2015 în judeţul Olt ce a avut ca scop dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei 
nonformale în vederea exercitării cetăţeniei active. Obiectivele proiectului au fost : O1.Stimularea 
performanţei şi potenţialului a 120 de elevi prin metode de educaţie nonformală pe parcursul a 30 de 
zile.  O2.Promovarea şi impementarea ulterioară a celor mai bune proiecte.  

Proiectul a fost finanţat cu suma de 2927 lei. 
 

   II  Proiecte finanţate la Concurs local de proiecte de tineret 2015 
1."Sănătos, nu vicios!" – proiect implementat de Asociaţia RO-TINERET în perioada 13.07.-

17.08.2015/ Nicolae Titulescu, Işalniţa, ce a avut ca scop desfăşurarea de acţiuni pentru prevenirea 
consumului de droguri , alcool şi tutun în rândul adolescenţilor şi tinerilor. Obiectivele proiectului au 
fost : O1.Îmbunătătăţirea cu 20% a cunoştinţelor despre efectele nocive ale consumului de tutun şi 
alcool a 200 tineri din comuna N.Titulescu , timp de o lună. O2. Creşterea cu 25% a gradului de 
implicare a 40 tineri din comuna  N.Titulescu în activ de prevenire şi reducere a consumului de alcool 
şi tutun timp de o lună. 

Proiectul a fost finanţat cu suma de 4022 lei 
2. " Cutia cu zestre a comunităţii"- proiect organizat de Fundaţia pentru Tineret  ELMI în 

perioada 15.06.-15.10.2015 în judeţul Olt si a avut ca scop participarea a 15 tineri la ateliere de olărit 
sculptură, pictură ce se vor desfăşura în comunităţi rurale Grădinari ,Curtişoara , Proaspeţi . 
Obiectivele proiectului au fost : O1. Stimularea interesului a 15 tineri pentru întelegerea şi păstrarea 
zestrei cumunităţii oltene în context voluntar timp de 4 luni. O2. Încurajarea implicării active a 15 
tineri în cunoaşterea şi promovarea propriilor tradiţii şi obiceiuri timp de 4 luni. 

 Proiectul a fost finanţat cu suma de 571 lei . 
3." O viaţă fără vicii" – proiect implementat de Asociaţia Clubul pentru Sănătate şi Sport 

Oltenia în perioada 14.07.-20.08.2015/ Caracal si a avut ca scop Pregătirea a 25 de tineri , promotori 
ai campaniei ce s-a desfăşurat în Caracal unde au  împărţit materiale informative şi au aplica 
chestionare.  

Obiectivele proiectului au fost : O1.Creşterea gradului de inf.pt.25 tineri din Caracal în 5 zile 
despre  riscurile asociate consumului de droguri; O2. Informarea şi educarea a 2500 de tineri din 
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Caracal în 5 zile despre riscurile consumului de droguri; O3. Creşterea în rândul a 2500 de tineri din 
Caracal a nivelului de conştientizare şi posibilităţi de tratament şi recuperare a eventualilor 
consumatori tineri. 

Proiectul a fost finanţat cu suma de 7218 lei. 
4. "Slatina - repere fotografice citadine"- proiect implementat de Asociaţia Cultural Artistică 

LYRA în perteneriat cu Centrul Cultural Eugen Ionescu, Colegiul Naţional Vocaţional "N.Titulescu", 
în perioada 01.09.15.10.2015  în Slatina . Scopul proiectului a fost participarea a 15 tineri la ateliere 
de formare, documentare asupra tehnicii şi tehnologiilor artei fotografice , excursii de 
documentare,captare, repere fotografice şi expoziţie. Obiectivele proiectului au fost : O1. Încurajarea 
şi cunoaşterea unor tehnici de fotografie artistică a unui nr. de 15 tineri în per 1.09.- 15.10.2015. O2. 
Cunoaşterea şi dezvoltarea a abilităţilor de tehnică foto, însuşirea procedeelor de expunere specifice 
artei foto analogice şi digitate. 

Proiectul a fost finanţat cu suma de 2238,04 lei. 
 

III. Program Tabere sociale şi tabere destinate tinerilor cu dizabilităţi.  
 
-  Tabere sociale – 50 de locuri în perioada 24.06.-29.06.2015 ce s-a desfăşurat la Briza Mării 

– Eforie Sud valoarea fiind de  20 000 lei cazare şi masă şi 5000 lei transport. 
-  Tabere sociale – 35 de locuri  în perioada 18.08. – 23.08. 2015  ce s-a desfăşurat la Briza 

Mării – Eforie Sud – valoarea fiind de 14 000 lei  
- Tabere destinate tinerilor cu dizabilităţi - 25 de locuri  în perioada 18.08. – 23.08. 2015  ce s-

a desfăşurat la Briza Mării – Eforie Sud – valoarea fiind de 10 000 lei . 
- Tabere de agrement – 59 de elevi trimişi în centrele de agrement : Mara, Sulina, Sinaia şi 

Ocna Sibiu. 
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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. 

I.  Activităţi  de  monitorizare 
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. 

 Principalii indicatori în producţia vegetală în anul  2015  

Indicatorul Anul-2015 

GRAU  
Suprafaţa-ha 123300 
Prod. medie-kg/ha     3000 
Prod. totala-to 382230 
Orz  
Suprafata-ha 14500 
Prod. medie-kg/ha 3000 
Prod. totala-to 50750 
ORZOAICA TOAMNA  
Suprafaţa -ha 1110 
Prod. medie-kg/ha 2700 
Prod. totala-to 2997 
ORZOAICA PRIMAV.  
Suprafaţa -ha 2300 
Prod. medie-kg/ha 2300 
Prod. totala-to 5290 
RAPITA  
Suprafaţa -ha 12500 
Prod. medie-kg/ha 2500 
Prod. Totala-to 31250 
OVAZ  
Suprafata-ha 6150 
Prod. Medie-kg/ha 1700 
Prod. Totala-to 10455 
MAZARE  
Suprafata-ha 480 
Prod. Medie-kg/ha 1852 
Prod. Totala-to 889 
FL. SOARELUI  
Suprafata-ha 59613 
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Prod. Medie-kg/ha 1239 
Prod. Totala-to 73920 
PORUMB  
Suprafaţa -ha 123000 
Prod. Medie-kg/ha 2150 
Prod. Totala-to 264450 
Orez   
Suprafaţa – ha  1240 
Prod. Medie-kg/ha 5200 
Prod. Totala-to 6448 
Plante de nutreţ  
Suprafaţa – ha  12371 
Producţia medie – Kg /ha 15873 
Prod Totală - to 196373 
Legume  
Suprafaţa – ha 10030 
Producţia Medie – Kg/ha  12050 
Producţia Totală - to 120866 
Fructe  
Prod. Medie-kg/ha 6944 
Prod. Totala-to 22404 
Struguri  
Prod. Medie-kg/ha 1584 
Prod. Totala-to 11035 

      
Din  centralizarea  datelor din teritoriu ,referitoare la culturile  agricole înfiinţate în toamna 

anului 2015  şi   întocmirea balanţei suprafeţelor   agricole  ,situaţia finală  se prezintă astfel: 
   CULTURA                      SUPRAFAŢA 

• Grâu +secară +triticale       -  125.240 ha 
• Orz                                      -   15.056 ha  
• Orzoaică de toamnă            -     1.000 ha 
• Rapiţă                                  -   21.800 ha 
• Legume                               -     1.660 ha 
• Plante de nutreţ                   -     3.000 ha 

             Total                                      167.756 ha. 
Referitor la suprafeţele propuse a fi cultivate ,în  primăvara  anului  2016,Direcţia pentru 

Agricultură , deţine următoarele date: 
 CULTURA                                SUPRAFAŢA PROPUSĂ 

• Orzoaică de primăvară                             3.650 ha; 
• Ovăz                                                         2.035 ha; 
• Orez                                                          1.000 ha; 
• Porumb +sorg   consum                        122.226 ha; 
• Fl.soarelui consum                                 53.200ha; 
• Sorg pentru mături                                      420ha; 
• Leguminoase boabe                                 1.550 ha; 
• Cartofi total                                              1.690 ha; 
• Legume de camp  şi solarii                    10.030 ha; 
• Pepeni verzi +pepeni galbeni                   1.350 ha; 
• Plante nutreţ                                           12.330 ha; 
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• Alte culturi                                                  750 ha; 
• Ogoare şi teren nelucrat                         11.360 ha ;    

           Total                                                     221.591 ha. 
Alte acţiuni de monitorizare 
-Activitaţi premergatoare elaborării HG 293/2015,centralizarea datelor, pentru 28949 

producatori agricoli ,referitoare la suprafeţele afectate de seceta din anul 2015,în calitate de potenţiali 
beneficiari ai sprijinului financiar,ulterior derulat prin APIA. 

-activitati în comisii mixte,împreună cu reprezentanţii ISU; 
-acţiuni dispuse de Prefectura OLT şi MADR. 
-raportarea stării de vegetaţie a culturilor la solicitarea MADR.; 
-  aplicarea prevederilor OUG 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea SIPPA şi a OMA 

445/2008(transmiterea săptămânală a datelor solicitate de MADR la produsele:ouă,legume,cereale) 
     -   informarea lunară a MADR asupra stocurilor de cereale şi plante tehnice; 
    -Aplicarea prevederilor Legii 17/2014 şi a Ordinului 719/2014,referitoare la vanzarea 

terenurilor din extravilan -au fost depuse un nr. de 6027 oferte de vanzare  aferente  suprafatei de 
5535,87 ha .Numarul de Avize eliberate de DAJ în anul 2015 este de 1747. 

Acţiuni de monitorizare –în domeniul   fitosanitar 
- În conformitate cu Programul Naţional de Monitorizare a reziduurilor de pesticide în legume, 

fructe şi cereale autohtone sau provenite din import, specialiştii Unităţii Fitosanitare au prelevat  50 
probe, care au fost analizate la Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din 
Plante şi Produse Vegetale Bucureşti . 

 - Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii Produselor de Protecţie a Plantelor 
Olt a efectuat analize fizico-chimice la probele de produse de protecţie a plantelor prelevate din cele 8 
judeţe arondate acestuia, în vederea stabilirii calităţii produselor. Au fost analizate  45 de probe. 
Prelevarea şi analizarea produselor de protecţie a plantelor s-a efectuat în fiecare an în conformitate cu 
Programul Naţional de Monitorizare a Calităţii Produselor de Protecţie a Plantelor.  

- S-a urmărit evoluţia agenţilor de dăunare (agenţi fitopatogeni şi dăunători), iar în funcţie de 
fenofaza plantelor şi condiţiile climatice au întocmit şi transmis „Buletine de avertizare” pentru un 
număr de 45 teste. Transmiterea buletinelor de avertizare s-a făcut la primării şi la solicitarea agenţilor 
economici din agricultura judeţului Olt (persoane fizice, persoane juridice, indiferent de forma de 
proprietate). 

- 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 356 
probe de plante, produse vegetale sau alte obiecte ce au fost analizate la Laboratorul Naţional 
Fitosanitar Bucureşti.  

 
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). 

În anul 2015 s-au înscris 25 de operatori. Suprafaţa  agricolă certificată ecologic este de 
1060.224  ha şi suprafaţa în conversie de  567.42 ha.    În sectorul zootehnic s-a  solicitat înregistrare 
ecologică, pentru:  58444 cap. păsări  şi 230 familii de albine. 

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  documentaţii  aferente unei suprafeţe de  66.062  mp extravilan 
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Autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole conform OUG 12/2006 şi 
Ordinului 222/2006. 

Numărul de autorizaţii eliberate:  
Nr.autorizaţii de depozit 14 
Capacitate de depozitare-to 53550 

 
Activităţi de avizare şi autorizare -  Compartimentul inspectii verificare şi control OLT 

  
  - Eliberarea autorizaţiilor de plantare în sectorul pomicol( Lg 348/2003,OM 420/2008.OM 
91/2008)- 4, în vederea înfiinţării a  55 ha arbuşti (alun,zmeur,coacaz)şi 9 ha pomi fructiferi(prun); 

- Eliberarea a 4 Autorizaţii de defrişare -5 ha pomi fructiferi; 
- Eliberarea a 10 Certificate de conformitate pentru  fructe destinate pieţei interne; 
-  Autorizarea spaţiilor  destinate comercializării cu amănuntul a vinului vrac(Ordinul 

224/2008) -4,   privind  asigurarea condiţiilor de comercializare a vinurilor vrac ,încadrarea în 
parametrii de calitate a vinurilor comercializate dar şi evidenţa documentelor fiscale de expediţie , 
documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole, 

- Autorizarea    unui laborator(Ordinul ministerului  277/2006). în vederea executarii de 
analize pentru vinuri şi produse  pe baza   de must şi vin- piata  interna  

  -Verificarea  şi vizarea anexelor de plantare,defrisare,transfer de drepturi de replantare, la 
cultura viţei de vie conform Ordinului 166/2012                                                                                                                                                                                           

Numărul de anexe verificate şi vizate a fost de 22 din care: 
- o cerere plantare (anexa 1),pentru o suprafaţă de 0,44 ha- scop experimental; 
- 20 declaraţii de defrişare(anexa 2) pentru o suprafaţă de 34,03 ha vie nobilă; 
- o anexa de transfer de drepturi de replantare(anexa 8)-  pentru o suprafata de 1,45 ha. 
Fonduri europene 
- S-a aprobat un Plan de reconversie ,pentru suprafaţa de 2,41 ha vie,în valoare de 30390 

euro,vie care va  fi plantată în primavara anului 2016. 
 
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: 

 
Specificare 2015 

Eliberat  Vizat  
Certificate de înregistrare pentru comercializarea produselor de 
protecţie a plantelor 

16 119 

Autorizaţii pentru prestării servicii cu produse de protecţie a plantelor 6 97 
Autorizaţii pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor  4 47 

  
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. 

- Conform Ordonanţei nr. 136/2000, H.G. nr. 563/2007, O.M. nr. 580/2007, O.M. nr. 
583/2007, O.M. nr. 698/2007 au fost înregistraţi producătorii, depozitele colective, centrele de 
expediere şi importatorii de plante, produse vegetale sau alte obiecte, fiind eliberate/vizate  37 de 
„Certificate de înregistrare” . 
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- Pentru respectarea reglementărilor fitosanitare privind exportul şi circulaţia plantelor, 
produselor vegetale sau a altor obiecte au fost efectuate inspecţii fitosanitare de carantină, fiind 
eliberate certificate fitosanitare de tip internaţional, respectiv paşapoarte fitosanitare, astfel: 

 
Număr certificate fitosanitare de tip internaţional 
eliberate 

102 

Număr paşapoarte fitosanitare eliberate 4520 
- Conform „Programului de conformitate fitosanitară al ambalajelor din lemn cu standardul 

internaţional pentru măsuri fitosanitare ISPM 15” au fost efectuate 12 inspecţii fitosanitare la agenţii 
economici înregistraţi ca producători de ambalaje din lemn. 
 

III.     Acţiuni de control -Compartimentul inspectii verificare şi control OLT 
 
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 133 
Sancţiuni aplicate d.c: 49 
-avertismente  41 
-amenzi nr./lei 8/3.500 

 
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), respectiv- Legea 164/2015,incepand cu luna iulie a.c. şi alte  acte normative din 
domeniul vitivinicol. Numărul şi rezultatul controalelor sunt prezentate  după cum urmează:    

-Număr de documente de însoţire a produselor vitivinicole 
vizate(OM 234/2004) 

315 

-Număr controale –Lg 244/2004 respectiv Legea 164/2015, 
OM 224/2008 

28 

Nr.probe prelevate d.c:  16 

-neconforme 1 

-retragerea de la consumul uman  direct a vinului neconform 149 l vin 

Sancţiuni/avertismente 8 

 
-Conform Legii 164/2015 şi a Acordului de delegare nr.258362/30.01.2015 /a 

61/26.01.2015,încheiat între MADR ŞI APIA ,s-a verificat suprafaţa de 184,22 ha ,în ceea ce priveşte 
respectarea tehnologiei de cultura a vitei de vie înfiinţata pe fonduri europene prin Programul de 
reconversie. 

  Verificarea agenţilor economici conform OG 12/2006 privind reglementarea cerealelor 
şi a produselor procesate din cereale, HG 1904/2006 

Au fost verificaţi 140 agenţi şi au fost aplicate 3 sancţiuni/avertismente.                                                              
Aplicarea prevederilor Regulamentului( CE)2003/2003 al Parlamentului European 

privind îngrăşămintele chimice HG 1261/2006 şi Legea nr.232/2010  
 Au fost verificaţi 23 agenţi şi nu au fost aplicate sancţiuni/avertismente                                                                                                               
Verificarea operatorilor din agricultura ecologică – (OMA 181/2012; HG 131/2013 şi alte 

acte normative ). 
Au fost verificaţi 14 agenţi şi au fost aplicate 2 sancţiuni/avertismente 
Acţiuni de control – în domeniul fitosanitar 



Pagina 98 din 195 

În conformitate cu Ordinul 38/2009 al M.A.D.R. privind înfiinţarea „poliţiei fitosanitare”, 
specialiştii Unităţii Fitosanitare au efectuat un număr de 337 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. 

- Efectuarea inspecţiilor fitosanitare de carantină pentru depistarea organismelor de carantină 
fitosanitară, în vederea eliberării paşaportului fitosanitar pentru circulaţia materialului de înmulţire 
(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: 

 
Specificare 2015 

Inspecţii fitosanitare la plante, produse vegetale şi/sau alte obiecte la locul 
de producţie în vederea eliberării paşaportului fitosanitar 

62 

Inspecţii fitosanitare la plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate 
exportului 

31 

Inspecţii fitosanitare la plante, produse vegetale sau alte obiecte  pentru 
monitorizarea organismelor dăunătoare de carantină  

332 

 
             
  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 Scornicesti, Centrul Local 
Slatina ce acopera toate cele 112 localităţi ale judetului. 

In perioada 09 aprilie 2015 si 10 iulie 2015 s-a desfăşurat in cadrul Serviciului Autorizare Plăţi 
- IT şi în cadrul Centrelor Locale, activitatea de primire cereri de subvenţie depuse de fermieri, 
aferente campaniei 2015. 

La centrele locale s-au depus cererile fermierilor cu suprafeţe de pana in 50 ha iar la Serviciul 
Autorizare Plăţi - IT cererile fermierilor care utilizează o suprafaţă de teren mai mare de 50 ha. 

Situaţia numărului de cereri unice depuse si a suprafeţei solicitate de către fermieri în 
campania 2015 (an agricol 2014-2015) pe Centre Locale si pe Centrul Judeţean este următoarea: 

 
Număr de cereri / 

Suprafaţa solicitata 
Număr cereri 

Suprafaţa solicitata – 

ha 

Nr. parcele 

solicitate 

Centre locale  34.169 125.626,47 171.390 

Centrul judetean 

608 – in cadrul 

Serviciului Autorizare 

Plăţi – IT 

1.673 – in cadrul 

Serviciului Măsuri 

Specifice  

189.621,37 36.742 

Total 36.450 315.247,84 208.132 
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Nr. cereri Bovine Caprine Ovine Beneficiari cota de lapte 
2479 1572 768 612 180 

 

Nr. bovine Nr. caprine Nr.ovine 
Cantitate de lapte 

comercializata 
10161 57920 79237 2935,090 Tone 

 
Toate cererile privind schema de plată unică pe suprafaţă aferente campaniei 2015 au fost 

depuse cu ajutorul aplicaţiei de Identificare a Parcelelor Agricole (IPA Online) de către fermieri cu 
sprijinul funcţionarilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean  Olt. 

In activitatea de rezolvare a supradeclarărilor si suprapunerilor a fost implicat un număr de 69 
persoane atât din cadrul Centrului Judeţean – Serviciul Autorizare Plăţi cât si din cadrul Centrelor 
Locale. 

Acestea s-au deplasat, după caz, atât la fata locului cât si la primăriile aferente unităţii 
administrativ teritoriale pe care se afla blocul fizic. 

S-au analizat si instrumentat toate plăţile necuvenite aferente campaniei 2015 raportata la 
campaniile anterioare. 

La data de 15 octombrie 2015 la nivel de ţara s-a demarat campania de autorizare pentru plata 
in avans – aproximativ 50% din drepturile aferente plăţii schemei de plată unică pe suprafaţă. 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Olt a demarat acţiunea la 
data stabilită prin serviciul Autorizare Plăţi – IT si Centrele Locale având programaţi după aplicarea 
filtrelor de restricţii un număr de aprox. 29.830 fermieri din totalul de 36.450 cereri de subvenţie 
depuse in campania 2015. 

Din totalul de 29.830 cereri programate pentru autorizarea pentru plata in avans un număr de 
aprox. 4.111 cereri nu pot fi autorizate datorita problemelor de sistem, erori în sistemul de identificare 
a parcelelor agricole neinstrumentate, supradeclarări, problemelor de corectitudine a conturilor 
bancare care nu au permis preluarea pe listele de plata deşi aveau toate controalele efectuate dar 
necesitau clarificări din partea fermierilor, neîncadrarea in data limită (30 noiembrie 2015) pentru 
efectuarea aproba caz, erori blocante, etc. 

Autorizarea pentru plata în avans presupune un efort deosebit din partea tuturor angajaţilor din 
Centrele Locale cât şi a celor din cadrul Serviciului Autorizare Plăţi – IT pentru încadrarea în 
termenul stabilit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  pentru finalizarea autorizării. 

Totalul sumelor autorizate in etapa AVANS pe schema de plată unică pe suprafaţă la nivelul 
judeţului Olt pana la data de 30.11.2015, aferente campaniei 2015, este de 16.837.387,14 Euro 
defalcat pe centre locale astfel: 

 
- Centrul judetean Olt 10.127.677,38 Euro 
- Centrul local Bals 963.347,10 Euro 
- Centrul local Caracal 1.321.475,03 Euro 
- Centrul local Corabia 1.354.779,91 Euro 
- Centrul local Draganesti 799.197,34 Euro 
- Centrul local Scornicesti 1.132.709,14 Euro 
- Centrul local Slatina 1.138.201,29 Euro 
TOTAL 16.837.387,19 Euro 

 



Pagina 100 din 195 

Pe parcursul anului 2015 au existat peste 3.500 de solicitări din partea fermierilor privind 
eliberarea de adeverinţe înregistrare fermier şi print-screen după forma coerenta pentru accesarea 
diverselor măsuri privind finanţarea din fondurile europene. 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a încheiat convenţii cu băncile privind 
acordarea creditului pentru finanţarea capitalului de lucru, 90 % din drepturile de plata pe schema 
unică pe suprafaţă. 

In fiecare Centru Local si Centru Judeţean sunt nominalizate 2 persoane care au atribuţii in 
informarea, îndrumarea fermierilor si eliberarea adeverinţelor. 

La nivelul judeţului Olt prin serviciul Autorizare Plati - IT cât si prin Centrele Locale s-au 
eliberat adeverinţe conform situaţiei de mai jos: 

Centru Numar adeverinte pe centre 
Suprafata 

ha 

Centrul local DRAGANESTI 52 782,27 
Centrul local SCORNICESTI 21 286,85 
Centrul local BALS 34 740,98 
Centrul local SLATINA 46 561,17 
Centrul local CARACAL 44 653,77 
Centrul local CORABIA 16 220,94 
Centrul judetean Olt 190 72.858,06 
TOTAL 403 76.104,04 
În Sectorul apicol, sprijin financiar pentru combaterea varoozei, pentru refacerea şeptelului 

prin achiziţia de mătci, familia de albine, roi pe faguri şi roi la pachet, asistenţa tehnica apicultori, 
raţionalizarea stupăritului pastoral, asistenţă laborator analiză fizico-chimică a mierii. 

 Se decontează cheltuielile efectuate pentru cele două acţiuni (50% - buget naţional şi 50% - 
Fondul European de Garantare Agricolă). 

 

Număr cereri depuse 4 
Număr cereri autorizate 4 
Total sumă autorizată 612.915,47 lei 

Furnizarea laptelui în instituţiile şcolare sprijinul financiar este plătit de Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură  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 
265.128,13 euro 

(1.172.992,88 lei) 
Asigurarea plantaţiilor viticole – OMADR nr. 756/2008 cu modificările şi completările 

ulterioare 
Număr cereri depuse 2 
Număr cereri autorizate 2 

Total sumă autorizată 
8.426,26 euro 

(37.312,31 lei) 
Încurajarea consumului de fructe în şcoli – Distribuţie mere – O.U.G. nr.24/2010 cu 

modificările şi completările ulterioare 
Număr cereri depuse 1 
Număr cereri autorizate 1 
Total sumă autorizată 491.771,98 lei 

Încurajarea consumului de fructe în şcoli – Măsuri adiacente – H.G. nr. 1154/2012 cu 
modificările şi completările ulterioare 
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Număr cereri depuse 1 
Număr cereri autorizate 1 
Total sumă autorizată 34.102,75 lei 

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

Număr cereri depuse 2 
Număr cereri autorizate 2 

Total sumă autorizată 
3.105,94 euro 

(13.697,82 lei) 
Măsura 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor –pachetul a) – porcine OMADR nr. 

149/2012 cu modificările şi completările ulterioare 
Număr cereri de plata depuse 5 
Număr cereri autorizate 5  
Numar cereri decont justificativ 20 

Total sumă autorizată 
1.424.954,90 euro 
(6.387.787,82 lei) 

Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură – trimestrul IV 2014 OMADR nr. 
83/2015, cu modificările şi completările ulterioare 

Număr cereri trimestriale depuse 517 
Număr cereri autorizate 496 
Total sumă autorizată 6.464.9992,51 lei 

Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură – anul 2015 – H.G. 1174/2014, OMADR 
nr. 1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare 

Număr cereri trimestriale depuse 658 
Număr cereri autorizate 654 
Număr cereri trimestrial depuse 1112 
Număr cereri autorizate 1112 
Total sumă autorizată 20.011.167,71 lei 

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 11 
Total sumă autorizată 76.424,18 lei 

Schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de 
secetă severă în perioada aprilie – septembrie 2015 – O.U.G. nr. 45/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare – Centrul Judeţean Olt 

Număr cereri de plată depuse 16447 
Număr cereri autorizate 16413 
Total sumă autorizată 17.553,800 lei 

Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile de bovine şi ovine/caprine 2014 
– OADMR nr. 573/2014, cu modificările şi completările ulterioare  

Număr de cereri primite  2517 
Număr de cereri autorizate 2500 
Total sumă autorizată 8.995.117,82 lei 

Schema unică de plată pe suprafaţă – sector zootehnic O.U.G. nr. 3/2015, OADMR nr. 
619/2015, OADMR nr. 620/2015, cu modificările şi completările ulterioare  

Număr cereri depuse 1066 
Cererile se află în verificare administrativă  

Rentă viageră agrícola – Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare 
Număr rentieri 937 
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Număr carnete vizate 736 

Total sumă autorizată 
174.448,97 euro 
(775.352,55 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 2015 Camera Agricolă Judeţeană   Olt, a  întreprins următoarele acţiuni principale:  
a. 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 . 

b)consilierea posibililor beneficiari  pentru  întocmirea de proiecte pentru accesarea de 
fonduri europene pentru producătorii agricoli .  
  CAJ OLT asigură  permanent asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea 
fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene; In anul 2015 
au fost consiliati un numar de peste 872 posibili beneficiari ai fondurilor structurale ,consiliere care s-
a facut atat la sediul CAJ OLT , la sediile  Camere locale din judet,la sediile primariilor din cele 112 
comune ,cat si in timpul desfasurarii cursurilor de calificare pe meserii  a producatorilor agricoli  . 

c ) realizarea proiectelor de dezvoltare rurală  – 2015; 
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  2015 au fost întocmite în cadrul CAJ OLT, un nr. de   25 proiecte pe Submăsura  6.1 
– Instalarea tinerilor fermieri în valoare de 1000 000 Euro si 7 proiecte  pe Submăsura  6.3 – 
Dezvoltare ferme mici in valoare de105 000 euro. 

De asemenea in  anul  2015 au fost întocmite în cadrul CAJ OLT, un nr. de  70 cereri de plata 
pe masura 112(Submasura 6.1) si circa 150 cereri plata pe masura 141(Submasura 6.3).S-a acordat 
consiliere si intocmit cereri de plata tuturor celor care  s-au adresat institutiei si au realizat proiecte pe 
GAL- uri 

d)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 2015  un numar de 3  seminarii, 37  întâlniri, 21 mese rotunde,2 tirguri  si 4 
festivaluri la care au participat  peste 7377 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). 

e) acordarea de asistenţă tehnică de specialitate în aplicarea de tehnologii agricole 
performante;   

SITUAŢIA privind realizarea activităţilor de asistenţă tehnică de specialitate Ianuarie –
Decembrie - 2015  

Nr. 
crt. 

Domeniul Număr consilieri 

1. vegetal 3243 
2. zootehnic 1591 
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3. economic  820 
4. Accesare fonduri europene si nationale 4232 

Total  9886 
  f) infiinţarea 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: 

Situatia privind loturile demonstrative înfiinţate pe localitati : 
 In domeniul vegetal s-au infiintat un numar de 6 loturi demonstrative  in 6 centre locale 

(Dobroteasa,Colonesti,Izvoarele,Balteni,Barasti si Corabia) pentru cultura graului, porumbului, 
fl.soarelui si cultura prunului, insumand suprafata de 22,5 ha. 

g) 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 :  
Situatia privind realizarea de demonstraţii practice in 2015: S-au realizat un numar de 7 

demonstratii practice cu temele : Taieri de rodire la pomi si vie, Aplicarea de tratamente fitosanitare la 
pomi, Revizia  de primavara la stupi , cu aplicarea tratamentelor pentru combaterea varozei si 
nosemozei, Reorganizarea familiei de albine si acuibului,inpachetarea in vederea iernarii in  4 centre 
locale (Dobroteasa, Teslui,Colonesti si Izvoare) la care au participat un numar de 105 producatori 
agricoli. 

h) promovarea in randul fermierilor a     formelor  asociative (modul de organizare, 
avantajele asocierii, sprijinul guvernamental acordat grupurilor de producători, etc.); 

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.         

 Pană în prezent  CAJ OLT a sprijinit  înfiinţarea următoarelor forme associative la nivel de 
judeţ si a avut in permanenta relatii de colaborare cu acestea :                 

-cooperative agricole   =                                                                 13 
-grup de producători    =                                                                   1 
-asociaţii profesionale  =                                                                 23 
-persoane autorizate conf OUG  44/2008         =                           852    

 i) organizarea de cursuri de pregătire profesională , pentru  producătorii agricoli in 
vederea calificarii in 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. 

Inca din anii trecuti  institutia s-a autorizat ca furnizor de formare profesionala conform OG 
129/2000 prin AJPIS Olt , pentru urmatoarele meserii: apicultor, lucrator in cultura plantelor , 
agricultor culturi de camp , lucrator in cresterea animalelor , viticultor , pomicultor , piscicultor , 
tractorist –(cursuri de calificare si initiere) iar din anul  2011 si 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 2015,  10 cursuri din care : 9 cursuri de 
calificare   pentru un nr de 226  cursanţi  si  curs de initiere cu 28 absolventi. 

Meseriile pentru care s-au organizat cursuri sunt : lucrător în cultura plantelor 2 cursuri  de 
calificare; ucrător în creşterea animalelor 1 curs de calificare; legumicultor  5 cursuri de calificare; 
tractorist 1 curs  de calificare, pescar în ape interioare şi de coastă 1 curs  de initiere. 
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  -  Realizarea  de cursuri de formare profesională (instruire) a beneficiarilor măsurilor din 
PNDR 2007– 2013. Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă-150 cursanti 

 j)Alte activităţi solicitate de Consiliile judeţene,  administraţiile locale şi asociaţiile din 
agricultură (se vor specifica) 

1) Realizarea/actualizarea unei baze de date privind: 
-    exploataţiile agricole de pe raza judeţului ( cu excepţia exploataţiilor individuale) pe 

domenii de activitate; 
-    furnizori de input-uri: echipamente, utilaje, seminţe, material săditor, etc. 
 2). Asistenţă tehnică de specialitate în domeniul culturilor energetice (pentru producerea 

de bnocarburanţn – bnodnesel, bnoetanol, bnogaz sau alte surse de energne regenerabnlă pentru 
producerea de energne termncă şn electrncă). 

 3). Acţiuni de asistenţă tehnică de specialitate privind respectarea normelor de 
ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori: 

- bunele condnţnn agrncole şn de mednu – GAEC; 
- oblngaţna menţnnernn suprafeţelor de păşunn permanente la nnvel naţnonal (raportul de 

refernnţă - % Pp); 
- cernnţe mnnnme relevante prnvnnd utnlnzarea îngrăşămnntelor şn a pestncndelor în cadrul 

plăţnlor de agromednu; 
- cerinţe legale în materie de gestionare – SMR. 
 4) Acţiuni de asistenţă tehnică de specialitate privind aplicarea măsurilor prevăzute în 

Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi: 
- amenajarea capacntăţnlor de stocare a gunonulun de grajd pe platforme nndnvnduale sau 

colectnve; 
- respectarea pernoaden de aplncare a gunonulun de grajd pe terenul agrncol (calendarul 

de nnterdncţne); 
- stabnlnrea cantntăţnn maxnme de azot (170 kg/ha) provenntă dnn aplncarea 

îngrăşămnntelor organnce pe terenul agrncol în decursul unun an de znle; 
- aplncarea gunonulun de grajd pe terenul agrncol în funcţne de  condnţnnle locale 

specnfnce; 
- acopernrea terenurnlor în pantă cu culturn  agrncole pe tnmpul nernnn; 
- încărcătura de annmale la hectar, acţnunnle tehnnce şn amenajărnle pastorale pe 

păşunnle comunale; 
- înfnnnţarea şn menţnnerea fâşnnlor de protecţne sntuate în vecnnătatea apelor de suprafaţă 

sau a captărnlor de apă potabnlă cu respectarea restrncţnnlor prevăzute în programele de acţnunn.  
 5). Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate şi consultanţă individuală pentru 

fermieri, transfer de tehnologie şi inovare în agricultură. 
 6). Consiliere şi asistenţă tehnică în constituirea de forme asociative în agricultură - 

consiliere pentru constituirea a 3 noi asociatii ale crescatorilor de animale  
 7). Întocmire documentaţie specifică pentru eliberarea avizului consultativ necesar 

obţinerii atestatului de producător în conformitate cu prevederile legii nr. 145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.-17.547 avize consultative. 

 8). Instruire, intocmire documentatie privind OUG nr.45/2015 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de 
secetă severă  manifestat în perioada aprilie-sept.2015  - 2920 consilieri 

 9) S-au intocmit cereri de plata si modificari de Plan afaceri pentru  M 141 si 112, 
tuturor celor din evidentele noastre  si altor solicitanti. - 245  cereri . 

 10) Informarea fermierilor cu privire  la acordarea unui ajutor de stat pentru motorina 
utilizată în agricultură conform HG nr.763/2013 şi Ordinul nr.431/ 2014; - 384 consilieri 

 11)Informarea şi îndrumarea producătorilor agricoli cu privire la  depunerea 
declaraţiei 221 privind sistemul de impozitare a veniturilor din activităţi agricole; - 2656 
consilieri 
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12) Consilierea crescătorilor de ovine,caprine şi bovine  cu privire la obţinerea  de ANT 
în conformitate cu prevederile OUG nr.3/2015; - 512 consilieri 

13)Consilierea fermierilor în vederea depunerii cererilor de sprijin pe suprafaţă(SAPS şi 
ANT);  - 3144 consilieri 

14) Elaborare proiecte de amenajamente pastorale în vederea organizării, administrării 
şi exploatării pajiştilor permanente; - 10 proiecte realizate 

 
Oficiul Judeţean Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale  
Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Olt (OJFIR Olt) funcţionează ca 

instituţie publică judeţeană, fără personalitate juridică, subordonată Agenţiei pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale (AFIR), instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi 
subvenţii alocate de la bugetul de stat, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

Obiectul de activitate al AFIR şi implicit al OJFIR Olt, îl constitue implementarea tehnică şi 
financiară a măsurilor cuprinse în Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Potrivit Regulamentului Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanţarea Politicii 
Agricole Comune (PAC) s-au creat două fonduri europene pentru agricultură: 

- FEADR (Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală) pentru finanţarea 
programelor de dezvoltare rurală. 

- FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) pentru finanţarea măsurilor de marketing. 
Instrumentarea măsurilor din PNDR se realizează prin intermediul finanţării programelor de 

dezvoltare rurală prin FEADR. 
În anul 2015, OJFIR Olt, şi-a desfăşurat activitatea la nivel a două programe naţionale de 

dezvoltare rurală cu funcţionalitate concomitentă. 
În cazul PNDR 2007-2013 s-au efectuat în anul 2015 ultimele plăţi aferente acestui program, 

închis la 31 decembrie 2015. 
Se pot exemplifica investiţii cu caracter nonagricol realizate pe măsura 312 “Sprijin pentru 

crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi”, prin care au implementat şi finalizat proiecte un număr 
de 5 beneficiari, care au depus cereri de plată la nivelul unui sprijin financiar nerambursabil de 
3.658.700 lei (813.600 euro). 

Măsura 413.312 (finanţare măsura 312 prin intermediul Grupurilor de Acţiune Locală) au 
implementat şi finalizat proiecte un număr de 19 beneficiari care au depus cereri de plată la nivelul 
unui sprijin financiar nerambursabil de 6.829.380 lei (1.534.450 euro). 

Măsura 313 “Încurajarea activităţilor turistice”, în anul 2015 s-a finalizat o investiţie de tip 
agropensiune în valoare de 334.360 lei (76.500 euro), în timp ce o pensiune turistică s-a implementat 
în procent de 60% (115.000 euro), diferenţa rămânând să se plîtească în perioada de tranziţie (anul 
2016), când proiectul se va finaliza. 

Măsura 413.313 (finanţare măsura 313 prin intermediul Grupurilor de Acţiune Locală), au 
implementat şi finalizat un număr de 2 beneficiari care au depus cereri de plată la nivelul unui sprijin 
financiar nerambursabil de 954.890 lei (211.324 euro), alţi doi beneficiari, care au implementat 
proiecte la nivel de sprijin neranbursabil de 605.300 lei (134.500 euro) trecând în perioada de 
tranziţie, în care îşi vor finaliza proiectele şi vor încasa sprijinul financiar nerambursabil aferent. 

Măsura de finanţare 112 “Instalarea tinerilor fermieri”, s-au realizat obiectivele măsurii odată 
cu depunerea a 100 cereri de plată în valoare de 4.648.504 lei, respectiv odată cu depunerea a 45 
cereri de plată prin măsura de finanţare 411.112 (finanţare măsura 112 prin intermediul GAL). Astfel, 
145 beneficiari, tineri fermieri s-au instalat pentru prima dată în calitate de conducători de exploataţie, 
premisă a iniţierii generaţiei de agricultori din mediul rural al judeţului Olt. În perioada de tranziţie au 
trecut 54 proiecte din care 41 pe naţional şi 13 pe GAL. 

Măsura 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole”, s-au depus cereri de plată de către 22 
beneficiari pentru investiţii agricole orientate spre dotarea cu utilaje şi echipamente performante ca şi 
cele privind adaptarea construcţiilor agricole în vederea creşterii competitivităţii exploataţiilor 
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agricole, cu respectarea standardelor comunitare. Valoarea cererilor de plată depuse pe această măsură 
a fost de 9.596.422 lei (proiecte cu cofinanţare privată). 

Măsura 411.121 (finanţare măsura 121 prin intermediul GAL), 13 beneficiari au depus cereri 
de plată în valoare de 3.247.046 lei (proiecte cu cofinanţare privată). 

Măsura 123 ”Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, s-au depus cereri 
de plată de către 5 beneficiari în valoare de 3.407.570 lei (proiecte cu cofinanţare privată), obiectivul 
fiind realizarea de investiţii în cadrul întreprinderilor pentru procesarea şi marketingul produselor 
agricole. 

Măsura 411.123 (finanţare măsura 123 prin intermediul GAL), s-a depus pentru un proiect 
cerere de plată în valoare de 412.404 lei (proiect cu cofinanţare privată). 

Măsura 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” s-a urmărit asigurarea 
veniturilor necesare în perioada de restructurare şi transformare a fermelor de semi-subzistenţă în 
exploataţii orientate către piaţă. S-au depus 1.588 de cereri de plată în valoare de 10.604.062 lei, iar 
prin măsura 411.141 (finanţare măsura 141 prin intermediul GAL) s-au depus 42 cereri de plată în 
valoare de 282.416 lei. 

În cadrul acestui program unele proiecte care nu s-au finalizat, au rămas în perioada de 
implementare după 31.12.2015, având calitatea de proiecte de tranziţie, cu perioade de implementare 
şi plată, 2016-2017 (patru pe măsura 121, unul pe măsura 313, două pe măsura 413.313, precum şi 
beneficiarii măsurilor 141 şi 411.141 care vor depune cereri de plată pentru anii 4 şi 5). 

În ceea ce priveşte noul PNDR 2014-2020, prima sesiune de depunere de proiecte, s-a deschis 
la 25 martie 2015. Pe tot parcursul anului 2015 s-au depus următoarele proiecte: 

• Submăsura 6.1. “Instalare tineri fermieri” – 159 proiecte depuse (cereri de finanţare) 
din care 13 retrase; 

• Submăsura 4.1. “Investiţii în exploataţii agricole” s-au depus 49 proiecte (cereri de 
finanţare) din care 8 retrase; 

• Submăsura 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor” s-au depus 31 de proiecte (cereri 
de finanţare) din care 1 retras; 

• Submăsura 6.2 “Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole zone rurale” s-au 
depus 9 proiecte ((cereri de finanţare) din care 1 retras; 

• Submăsura 6.4 “Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi nonagricole” s-au depus 
3 proiecte (cereri de finanţare); 

• Submăsura 4.2 “Sprijin pentru investiţii în prelucrarea/comercializarea şi/sau 
dezvoltarea de produse agricole” s-a depus 1 proiect (cereri de finanţare); 

• Submăsura 19.1 “Sprijin pregătitor” (asigurare sprijin parteneriatelor public-private să 
elaboreze strategiile de dezvoltare locală, SDL) s-au depus 6 proiecte (cereri de 
finanţare). 

 
 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor  
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt funcţionează ca 

instituţie publică cu personalitate juridică finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la 
bugetul de stat, subordonată MADR prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor în 
conformitate cu art. 21 alin. 3 din Legea 266/2002 republicată, privind producerea, prelucrarea, 
controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi materialului săditor precum şi 
înregistrarea soiurilor de plante. 

În domeniul său de activitate ITCSMS OLT are un rol primordial pentru agricultura judeţului 
Olt, prin:  

- asigurarea cadrului organizatoric pentru controlul şi certificare seminţelor din punct de 
vedere al identităţii şi purităţii varietale; 

- instruieşte, atestă, înregistrează şi autorizează operatorii economici care efectuează 
operaţiuni de producere, prelucrare şi comercializare al seminţelor şi materialului săditor; 
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- stabileşte măsuri pentru protejarea producătorilor agricoli, persoane fizice şi juridice 
împotriva riscului de a utiliza seminţe necorespunzătoare reglementând folosirea la însămânţare a 
seminţelor certificate sau care îndeplinesc condiţiile şi normele de calitate reglementate prin lege;  

ITCSMS OLT deţine începând cu anul 2004 certificatul de acreditare oficială emis de către 
laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Bucureşti pentru testarea oficială 
a seminţelor care au la bază SR EN ISO/CEI 170215. 

Structura organizatorică a ITCSMS OLT vizată de ANFP, MADR cuprinde: 
- compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, 

acreditare, informatizare; 
- compartimentul laborator, primire probe, analize, puritate, umiditate, germinaţie, stare 

sanitară; 
- compartimentul financiar-contabil, resurse umane, administrativ; 
Sistemul de management al calităţii în ITCSMS OLT este orientat către obţinerea rezultatelor 

în raport cu obiectivele calităţii pentru satisfacerea exigenţelor clienţilor. Pentru efectuarea analizei de 
management au fost luate în considerare politicile, procedurile de sistem şi operaţionale care au fost 
adecvate şi modificate continuu conform cerinţelor generale pentru competenţa laboratorului. 

În anul 2015 inspectorii oficiali au verificat activitatea desfăşurată de operatorii economici 
autorizaţi din judeţ întocmind fişe de supraveghere şi monitorizare, procese verbale care au stat la 
baza deciziei finale de acordare a vizelor. S-a efectuat supraveghere şi monitorizare a activităţii anuale 
la 251 operatori economici autorizaţi prin efectuarea de controale în teren şi emiterea documentelor 
prevăzute în L266/2002, Ord. 762 şi 769 din 2009 completat cu Ord. 57/2011. 

În anul 2015 au fost autorizate un număr de 45 noi operatori economici şi au fost retrase un 
număr de 13 autorizaţii prin restrângerea de activitate. Pe parcursul anului 2015 nu am avut nici o 
reclamaţie din partea clienţilor rezultatele testelor au fost corecte iar documentele oficiale au fost 
eliberate la timp. 

În anul de referinţă au fost verificate şi controlate un număr de 151 parcele cu o suprafaţă de 
3.274,49 ha din care grâu 2.882,99 ha, orz 120 ha, ovăz 11,39 ha, muştar 150 ha, lucernă 33 ha, 
triticosecale 49,87 ha, plante ornamentale şi arbuşti ornamentali 3,24 ha.  

Au fost efectuate un număr de 2350 determinări din care 1670 informative. Din numărul total 
de determinări 442 au fost analize de puritate, 533 analize de germinaţie, 395 analize de umiditate, 
345 analize de stare sanitară, 447 determinarea masei a 1000 boabe, pentru care au fost emise 
documente oficiale. 

Din cele 1670 analize informative 327 analize de puritate, 345 de germinaţie, 345 stare 
sanitară, 326 masa a 1000 de boabe. 

 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt 
DSVSA Olt, prin serviciile specializate, a actionat, in cursul anului 2015, 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 DSVSA Olt 

In cursul anului 2015, au fost efectuate de catre personalul din cadrul Compartimentului 
Antifrauda al DSVSA Olt un numar de 322 inspectii: 187 inspectii efectuate in baza notelor de 
serviciu ANSVSA, 90 inspectii efectuate in vederea solutionarii petitiilor primite si inregistrate direct 
sau indirect la D.S.V.S.A. Olt. 
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De asemenea, DSVSA OLT, prin personalul Serviciului Control Oficial Siguranţa 
Alimentelor, a efectuat: 

- 1733 controale la produse de origine nonanimală, astfel: -brutarii-182,patiserii si 
laboratoare de cofetarie-110 , mori-178, fabrici de conserve-18, fabrici de vin-12, fabricare gustari 
dulci si sarate 6, depozite seminte de consum-68, depozite produse alimentare-138, unitati de 
comercializare-700, unitati de alimentatie publica si colectiva-309, -unitati de ambalare , fabricare 
paste fainoase-2, fabricare condimente 2, unitati care utilizeaza soia 3, FNC 4; 

- produse de origine nonanimală – au fost efectuate 2749 controale în unităţi autorizate 
(Depozite alimentare, Abatoare, Unitate carne tocata/carne preparata, Unitate de procesare, Centru de 
ambalare oua, Mijloace transport) şi 1587 controale în unităţi înregistrate sanitar veterinar 
(Carmangerie, Macelarie, Centru prelucrare lapte, Automate de vanzare lapte crud, Magazin desfacere 
peste, Magazin desfacere miere, Restaurant, Pizzerie, Laborator patiserie-cofetarie, Cofetarii, Depozit 
alimentar, Hipermarket/Supermarket, Cantina, Magazin alimentar, Puncte vanzare mobile, Catering). 

Serviciului Control Oficial Sănătate Animală a efectuat controale tematice după cum 
urmează: 

- controale tematice cu scopul verificarii respectarii normelor de igiena a produselor 
alimentare in perioada sarbatorilor pascale:68 controale  in unitati de desfacere si targuri.  

- controale tematice cu scopul verificarii respectarii conditiilor de biosecuritate in vederea 
prevenirii introducerii pestei porcine clasice in exploatatiile comerciale de suine, in gospodariile 
populatie si CSVSA-uri: 84 controale.  

- controale tematice cu scopul verificarii suspiciunii de punere pe piata a unui produs 
medicinal veterinar contrafacut: 21 controale efectuate in unitati farmaceutice 

- verificarea conformitatii executarii in teren a actiunilor sanitare veterinare si de identificare si 
inregistrare a animalelor de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti: 157 controale 

- verificarea respectarii legislatiei privind ecarisarea teritoriului: 31 controale la nivelul  
primariilor, 1 inspectie -unitate biogaz ,12 incineratoare si 2 masini) 

- verificarea activitatii sanitare veterinare la nivelul CSVA-urilor: 5 controale 
- controale tematice cu scopul verificarii respectarii conditiilor sanitare veterinare referitoare la 

producerea, colectarea, procesarea si comercializarea laptelui crud si a produselor din lapte catre 
consumatorul final: 6 controale in exploatatii comerciale de bovine lapte.  

- controale tematice cu scopul verificarii respectarii  legislatiei sanitare veterinare in 
exploatatiile de pasari(pui zburati): 2 exploatatii comerciale 

- controale tematice cu scopul verificarii normelor privind protectia cainilor fara stapan: 6 
adaposturi.  

 - verificarea respectarii normelor sanitare veterinare cu privire la circulatia, comercializarea, 
depozitarea si utilizarea produselor medicinale de uz veterinar: 64 controale farmacii veterinare, 26 
CSVA-uri, 15 exploatatii comerciale de animale, 4depozite medicamente veterinare, 1 pet shop.  

- verificarea respectarii legislatiei privind circulatia, comercializarea, depozitarea si utilizarea 
furajelor in hrana animalelor:65 controale la nivelul operatorilor din domeniul nutritiei animale 
inregistrati/autorizati. 

Programului strategic in exploatatii comerciale de suine, bovine, pasari: 5 controale 
- controale tematice cu scopul verificarii respectarii conditiilor de bunastare a animalelor: 3 

exploatatii comerciale de suine, 1 herghelie, 2 adaposturi de caini, 1 exploatatie comerciala de pasari, 
2 abatoare. 

- controale tematice cu scopul verificarii inspectiilor efectuate de medicii veterinari de libera 
practica imputerniciti in exploatatiile nonprofesionale de pe raza a 89 circumscriptii sanitare 
veterinara de asistenta 

-Controale la fabricile de furaje combinate si ferme privind prevenirea contaminarii produselor 
alimentare cu reziduuri conform NS 5832/2015. 

-Planificarea Programului  Cifric de Control Furaje pe trim II 2015 si prelevarea a 78 probe 
furaje  in vederea determinarii de reziduuri 
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-inspectii in trafic -3 
Serviciul Catagrafie, Inregistrare, Evaluare, Traces 
Auditul şi evaluarea unităţilor de industrie alimentară se efectuează în conformitate cu 

prvederile Regulamentului 882/2004, obiectivele urmărite fiind respectarea condiţiiilor generale şi 
specifice de igienă, în funcţie de activitateadesfăşurată de fiecare unitate, prevăzute în legislaţia 
naţională şi comunitară. În baza punctajuui obţinut se realizează încadrarea unităţii în grupa de risc. 
Scopul acestor audituri/evaluări este de a elimina apariţia oricărui risc pentru siguranţa alimentelor. 

Încadrarea unităţilor autorizate/înregistrate de origine animală şi nonanimală auditate/evaluate 
în grupa de risc: 

- grupa de risc 1 (scăzut) – 196 unităţi: 
- grupa de risc 2 (mediu) – 143 unităţi; 
- grupa de risc 3 (ridicatt) –    3 unităţi. 

S-au efectuat auditurile planificate in cazul unitatilor de industrie alimentara, conform 
planificarii, respectiv: 9 centre ambalare oua, 17 unitati produse din carne, 3 depozite alimentare, 12 
abatoare, 2 unitati carne tocata/preparata, 2 unitati stomace prelucrate. 

 In domeniul sigurantei alimentelor au fost evaluate unitati cu activitate in domeniu: brutarii – 
61; mori – 64; patiserii –29; unitate producere biscuiti - 1; unitate producere paste fainoase - 1; fabrici 
producerea vinului – 7; comercializare produse congelate – 11; depozite seminte consum – 5; comert 
cu ridicata – 4; baruri – 24; supermarket – 2; unitati ambalare – 1; fabricare otet – 1; comert cu 
amanuntul – 41. 

Scopul efectuarii auditului si evaluarii obiectivelor este incadrarea unitatii auditate/evaluate in 
grupa de risc.  

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  

In cursul anului 2015, au fost inregistrate conform Ordinului Presedintelui ANSVSA nr. 
111/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: 

a) pentru activitati de vanzare cu amanuntul: carmangerie - 2; magazine alimentare – 179; 
laborator patiserie – 5; fast-food – 7; restaurante – 24; bufet cu gratar mici – 9; braserii – 7, laborator 
patiserie-cofetarie – 9; centre prelucrare lapte integrate in exploatatie – 8; catering - 1; cantine – 8; 
pensiune agroturistica - 1; statie spalare-dezinfectie mijloace auto - 1; magazine desfacere produse 
patiserie – 6; brutarii – 10; mori – 5; presa ulei – 1; baruri – 58; gogoserii – 12; unitati comercializare 
inghetata – 1; magazin desfacere vin – 2; sifonarii – 2; unitati comercializare pop-corn – 1; 
supermarket – 1; unitati comercializare produse congelate – 2; rulota - 1 ; unitati comert cu ridicata – 
6; mijloace de transport – 77; magazin comercializare produse nonanimale - 2; depozit cereale - 6. 

b) pentru vanzare directa:extractie si comercializare miere – 74 persoane fizice/persoane fizice 
autorizate; obtinere, depozitare si comercializare lapte crud – 2; comercializare lapte crud - 1; 
comercializare oua prepelita - 1. 

Au fost autorizate conform Ord. 57/2010, modificat 19 mijloace de transport produse 
alimentare de origine animala si 1 unitate procesare carne - extindere activitate. 

Conform Ord.109/2010 au fost autorizate 2 magazine de comercializare furaje si 1 fabrica 
pentru prepararea furajelor animale. 

Conform Ord.83/2014 a fost autorizat un depozit de produse medicamentoase si 4 farmacii 
veterinare. 

S-au emis conform Ord.57/2010 si Ord.35/2011: o notificare abator capacitate mica şi o 
notificare abator - extindere activitate 

 Au fost autorizate conform Ord. 16/2010, modificat:3 exploatatii comerciale pasari GOC( 
reautorizare ); 3 exploatatii comerciale de crestere pasari (gaini ouatoare); 1 exploatatie comerciala 
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porcine; 2 exploatatii comerciale acvacultura; 2 exploatatii comerciale apicole; 1 targ animale vii; 2 
unitati specializate pentru servicii DDD. 

 Au fost inregistrate conform Ord. nr. 16/2010, modificat, exploatatii comerciale de tip A: pt. 
cresterea porcinelor – 12; pt. cresterea bovinelor de lapte – 22; pt.cresterea altor bovine(vitei)- 1; 
cresterea ovinelor si caprinelor – 19; cresterea pasarilor – 3; acvacultura si pescuit in ape dulci – 2; 
magazin desfacere hrana pentru animale de companie – 1; pet-shop – 1; operatiuni DDD efectuate cu 
echipa proprie -2; exploatatie crestere struti – 1; adapost caini fara stapani – 1.  

De asemenea, au fost inregistrate 3 mijloace de transport animale vii. 
Au fost emise 3 avize pentru constructia unor exploatatii, 6 avize pentru constructia unor 

obiective,1 notificare exploatatie comerciala pentru proiecte finantate din fonduri europene, 1 
notificare pentru realizarea unui depozit de cereale, 1 notificare incheiere proiect siloz si 265 notificari 
pentru  proiecte europene care nu fac obiectul inregistrarii/autorizarii sanitare veterinare . 

o Constatarea si sanctionarea nerespectarii normelor din domeniul sanatatii publice 
si sanatatii animalelor pe teritoriul judetului 

DSVSA OLT prin Compartiment Antifrauda a aplicat un numar de  49 sanctiuni 
contraventionale conform HG 984 / 2005, Legea nr. 205 / 26.05.2004, Ord. 23 / 2010 si OUG 113 / 
2002 cu modificarile si  completarile ulterioare in valoare totala de 107900 lei si 9 Avertismente 
conform OG 2 / 2001.  

Neconformitati constatate : 
• nerespectarea normelor privind intretinerea spatiilor de prelucrare, depozitare a produselor 
alimentare, 
• incalcarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind demonstrarea 
 trasabilitatii, 
• ambalarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare, 
• neanuntarea inceperii activitatii supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta 

            alimentelor, 
• absenta sau pastrarea necorespunzatoare a Registrului de exploatatie, 
• detinerea de animale ( caini ) fara un adapost corespunzator, 
• cumpararea de animale fara documente sanitare veterinare conform legislatiei, 
• eliberarea de documente sanitare veterinare de catre medicii veterinar de libera practica    
imputerniciti in alte conditii decat cele prevazute in normele, instructiunile si dispozitiile in 
vigoare. 
•miscarea animalelor fara documente prevazute de legislatia sanitara veterinara in vigoare, 
• eliberarea formularelor de miscare pentru animale fara a fi introduse in B.N.D., 
• neprezentarea documentelor sanitare – veterinare conform legislatiei specifice in vigoare, 
• eliberarea de documente sanitare veterinare de catre medicii veterinari de libera practica 
imputerniciti in alte conditii decat cele prevazute in normele, instructiunile si dispozitiile in 
vigoare, 
• neasigurarea lantului frigorific, in cazul produselor refrigerate sau congelate. 
• manipularea produselor alimentare cu incalcarea normelor pentru siguranta alimentelor, 
• comercializarea directa catre consumatorul final a produselor alimentare in spatii  
  necorespunzatoare si neaprobate sanitar veterinar, 
• nerespectarea regulilor de igiena in exploatatiile de animale privind igiena corporala a 
animalelor,  
  mulsul, prelucrarea, transportul si valorificarea laptelui si produselor lactate, 
• nerespectarea normelor privind intretinerea spatiilor de prelucrare, depozitare si de 
valorificare a produselor alimentare precum si a instalatiilor, utilajelor si ustensilelor de lucru 
folosite, 
• ambalarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare. 
• neintroducerea formularului de miscare pentru animale in B.N.D. la termenul prevazut de  
  legislatia sanitar veterinara in vigoare, 



Pagina 111 din 195 

• cumpararea de animale fara documentele prevazute de legislatia sanitara veterinara in 
vigoare, 
• nenotificarea medicului veterinar concesionar despre miscarea efectivelor de animale din 
 exploatatii conform legislatiei specifice in vigoare. 
Serviciului Control Oficial Siguranţa Alimentelor, a aplicat sanctiuni contraventionale 

conform HG 984 / 2005, Legea nr. 205 / 26.05.2004, Ord. 23 / 2010 si OUG 113 / 2002 cu 
modificarile si  completarile ulterioare si  Avertismente conform OG 2 / 2001: 

Produse   de origine  animala: 
In unitati autorizate 9 amenzi in valoare de 72800 lei si 4 avertismente. 
In unitati inregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor 25 amenzi in valoare de 

177200 lei si 3 avertismente. 
Produse de origine nonanimala : 
Un numar de 18 sanctiuni contraventionale in valoare de 97700 lei , 14 avertuismente si 3 

ordonante de suspendare a activitatii. 
Sanctiunile s-au aplicat pentru urmatoarele neconformitati  : 
-nerespectarea normelor privind intretinerea spatiilor de prelucrare, depozitare a produselor 
alimentare; 
-incalcarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind demonstrarea 
trasabilitatii; 
- ambalarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare; 
- neasigurarea lantului frigorific, in cazul produselor refrigerate sau congelate; 
- manipularea produselor alimentare cu incalcarea normelor pentru siguranta alimentelor; 
- comercializarea directa catre consumatorul final a produselor alimentare in spatii  
necorespunzatoare si neaprobate sanitar veterinary; 
-nerespectarea normelor privind intretinerea spatiilor de prelucrare, depozitare si de   
valorificare a produselor alimentare precum si a instalatiilor, utilajelor si ustensilelor de lucru 
folosite;   
- ambalarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare; 
-refuzul de a permite accesul inspectorilor in unitate; 
-echipament protectie personal incomplet; 
-program autocontrol reziduuri realizat incomplet; 
Seviciul Control Oficial Sănătate Animală a aplicat, pentru nerespectarea legislatiei sanitare 

veterinare in vigoare, 14 sanctiuni contraventionala in valoare de 18100 si 10 avertismente verbale. 
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 2015, au fost monitorizate de catre DSVSA Olt si efectuate un numar de 112 
schimburi intracomunitare cu produse alimentare din state membre catre Romania si 89 schimburi 
intracomunitare din Romania catre alte state membre, precum si 40 importuri de produse alimentare 
de origine animala provenite din tari terte. In domeniul sanatatii animale, au fost efectuate 48 
schimburi intracomunitare cu animale vii şi icre de păstrăv provenite din state membre UE. 

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

In anul 2015 au fost 26 notificări de alertă. 
 

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

In anul 2015, LSVSA Slatina a desfasurat activitate de supraveghere, diagnostic si determinari 
in conformitate cu prevederile Programului National al actiunilor strategice de supraveghere, 
profilaxie si combatere a bolilor la animale, precum si a solicitarilor de la diversi producatori si 
procesatori, astfel: 

- Laboratorul de virusologie: rabie – 292 probe, gripa aviara – 896 probe, pesta porc 
serologic 7981 probe, anemie infectioasa - 17891 probe, bluetongue – 1336 ovine, , 
leucoza enzootica bovina – 4770 probe,pseudopesta 945 probe. 

- Laboratorul de parazitologie: trichineloza –108 probe porc domestic,211 porc mistret 
sanitatii ferme 886, probe, probe albine – 25,culicoizi 4 probe. 

- Bacteriologie generala: 3516 probe . 
- Serologie: 2313  bruceloza porc, 15003  bruceloza bovina,brucella melitensis 

6232,bruceloza ovina 4394. 
- Morfopatologie  – 1637  probe  ESB  si 1419 probe scrapie ovine si 1347 probe scrapie 

caprine,cervidee 3 probe. 
- Toxicologie – 149 probe apă  si 60 probe furaje, examene toxicologice – 3 probe. 
Microbiologie alimente   
- 10098 probe alimente origina animala si nonanimala  
- Chimie alimente 2472 probe, 
- alimente origina animala si nonanimala . 
Laboratorul este acreditat RENAR cu  un numar de 66 metode de diagnostic si analiza, are 

validate, aprobate de  ANSVSA, in vederea extinderii acreditarii, un numar de 7 metode (2 metode de 
diagnostic prin biologie moleculara in  pesta porc si gripa aviara, 1 metoda Determinarea amoniului 
din apa si 4 metode in laboratorul de Microbiologie alimente). 

2. Suportarea de la buget a costurilor de realizare a Programului acţiunilor de 
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la 
animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare si inregistrare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, 
aprobate si cofinantate de Uniunea Europeana si Programul de supraveghere si control in 
domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2015, in conformitate cu prevederile legislatiei 
sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor. 

• Implementarea si realizarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, 
control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia 
animalelor şi protecţia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si 
caprinelor, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, aprobate si cofinantate de 
Uniunea Europeana si Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor 
pentru anul 2015, in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare si pentru 
siguranta alimentelor. 
           In ceea ce priveste actiunile imunoprofilactice, in cursul anului 2015, au fost vaccinate 
anticarbunos: 17149 capete bovine, 114371 capete ovine si caprine, 16934 capete ecvine şi antirabic 
11115 caini. 

Au fost testate prin test comparativ simultan un numar de 16655 capete bovine pentru 
supravegherea tuberculozei bovine. Au fost efectuate recoltari probe sange: bruceloza suine – 
514capete, cabaline AIE – 14140 capete, influenta aviara pasari – 298 capete, bluetongue bovine – 
783 capete, bluetongue ovine si caprine – 243 capete, leucoza enzootica bovina – 7693 capete, 
bruceloza ovine si caprine – 2270 capete, bruceloza suine si pesta porcina clasica – 736 capete, AIE - 
11 capete ecvine. 
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  Au fost efectuate recoltari de fragmente creier de la ovine si caprine pentru supraveghere EST 
– 473 capete.  

S-a realizat si este in permanenta derulare verificarea datelor privind eliberarea pasapoartelor 
pentru specia bovina de pe teritoriul judetului Olt, pasapoartele emise fiind distribuite proprietarilor, 
pe baza de cerere scrisa, de catre DSVSA Olt, plata pasapoartelor de bovina fiind suportata de catre 
proprietar. In cursul anului 2015 au fost solicitate de catre proprietari si emise un numar de 5400 
pasapoarte de bovine. 

A fost asigurat suportul şi asistenţa tehnică privind derularea în bune condiţii a activităţii de 
identificare si inregistrare a animalelor pe teritoriul judeţului Olt.  

A fost realizata inregistrarea exploatatiilor comerciale de tip A de pe raza judetului Olt ca 
utilizatori SNIIA si instalarea aplicatiilor necesare pentru operarea datelor referitoare la identificarea 
si inregistrarea animalelor detinute, precum si instruirea solicitantilor cu privire la procedurile de 
inregistrare a animalelor. 

A fost gestionata baza de date cu privire la identificarea si inregistrarea animalelor, 
actualizarea acestei baze de date fiind realizata zilnic.  

In cursul anului 2015  fost identificate si inregistrate de medicii veterinari de libera practica 
imputerniciti un numar de: bovine = 4239 capete, ovine = 10200 capete, caprine = 5074  capete, suine 
= 41910 capete. 

Au fost efectuate de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti de pe raza a 89 
Circumscriptii sanitare veterinare de asistenta inspectii in 42841 exploatatii nonprofesionale in 
perioada aprilie – mai 2015. 

Au fost recepţionate, verificata conformitatea datelor si confomitatea cu SNIIA din deconturile 
privind manopera de realizare a acţiunilor din Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, 
control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile 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 2015: 
vaccinare anticarbunoasa: 30584 capete bovine, 192976 capete ovine si caprine, 16026 capete ecvine; 
supraveghere prin test comparativ simultan: 31022 capete bovine pentru supravegherea tuberculozei 
bovine; recoltari probe sange: bruceloza suine – 308 capete, cabaline AIE – 15829 capete, bovine 
bluetongue – 558 capete, ovine si caprine bluetongue – 300 capete, leucoza enzootica bovine – 15357 
capete, influenta aviara pasari – 302 capete; recoltari de fragmente creier de la ovine si caprine pentru 
supraveghere EST – 350 capete. 



Capitolul 8 – Politici de dezvoltare  
 
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. 

În cadrul acestei politici au fost realizate următoarele activităţi: 
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 3.3. — 
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă  
 1. Proiect- Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-
Vest Oltenia, care vizează extinderea dotarii  bazelor judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele 
Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi a bazei regionale din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia cu 
echipamente specifice activităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă. 
 Prin acest proiect s-a realizat 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 Sud-Vest Oltenia şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 
pentru proiectul “Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
 Valoarea totală a proiectului – 6.339.200,00 lei, inclusiv TVA. 

 Dotarea bazei operaţionale a Judeţului Olt: 2 echipamente (1 autovehicul cu şenile, 1 
autofreză de zăpadă). 

Axa  5  – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniu de interventie 5.1. – 
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe. 

2. Continuarea implementării proiectului  Reabilitarea sectiilor expoziţionale la Muzeul 
Judeţean Olt şi amenajări peisagistice, lucrări decorative pentru evidenţierea clădirii şi a 
exponatelor”.  

Obiectivul general al proiectului: Valorificarea potenţialului turistic al judeţului Olt  prin 
dezvoltarea turismului cultural. 

Obiective specifice: 
• Realizarea lucrărilor de reabilitare, amenajare peisagistică, şi a lucrărilor decorative la 

Muzeul Judeţean Olt; 
• Punerea în valoare a patrimoniului istoric, cultural şi de artă al Muzeului Judeţean Olt; 
• Încurajarea formelor de turism cultural la nivelul judeţului Olt; 
• Creşterea numărului de turişti la nivelul judeţului Olt 

Valoarea proiectului – 4.560.981 LEI. 
Stadiul proiectului: finalizat.  
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• Implementarea proiectului finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Creşterea Competivităţii Economice 2007- 2013  

AXA PRIORITARĂ 3 - TIC PENTRU SECTOARELE PRIVAT ŞI PUBLIC, Domeniul 
de intervenţie 3.2- Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice    

1. Proiectul Creşterea eficienţei serviciilor administraţiei publice locale din judetul Olt 
prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante”, cod SMIS 48394    

Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 1163/321/5.12.2013  a fost semnat de Consiliul 
Judeţean Olt şi Ministerul pentru Societatea Informaţională în data de 5.12.2013. 

Consiliul Judeţean Olt implementează proiectul în calitate de lider alături de partenerii: 
Comuna Bălteni, Comuna Bobiceşti, Comuna Brâncoveni, Comuna Cezieni, Comuna Curtişoara, 
Comuna Dobrosloveni, Comuna Fălcoiu, Comuna Milcov, Comuna Perieţi, Oraşul Piatra-Olt, Comuna 
Pleşoiu, Comuna Şerbănesti, Comuna Strejeşti, Comuna Tufeni, Comuna Vâlcele. 

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

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

� realizarea unui sistem informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic; 
� crearea şi punerea la dispoziţia cetăţenilor a unui portal web de accesare de la distanţă a 

informaţiilor; 
� implementarea de module de gestionare a fluxurilor electronice de date şi management al 

documentelor, stabilire a creanţelor bugetare, încasare a creanţelor bugetare, inclusiv funcţia 
de încasare pe teren, inspecţie fiscală, urmărire a creanţelor, financiar-contabilitate, buget, 
resurse umane 

Valoarea totală a proiectului este 3.376.153,62 lei, inclusiv TVA.  
  Stadiu : finalizat 

 
● 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 Serviciului Dezvoltare Regională în 

grupurile de lucru alcătuite la nivel regional pe domeniile: Competitivitate Economică, Cercetare, 
Dezvoltare, Inovare, Infrastructură, Turism şi Dezvoltare Durabilă, au actualizat în anul 2015 
documentele strategice elaborate la nivel regional şi au analizat documentele europene:  

• Strategia 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, ITI). 

Consiliul Judeţean Olt a întocmit şi actuializat portofoliul de proiecte finanţabile în perioada 
2014-2020 în funcţie de priorităţile de finanţare pentru perioada 2014-2020 stabilite de Comisia 
Europeană. 

● Alte parteneriate pentru accesarea fondurilor europene 
I. Pregătirea proiectelor de cooperare transfrontalieră  în cadrului Programului 

INTERREG V A România-Bulgaria   
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Consiliul Judeţean Olt a depus 3 proiecte de cooperare transfrontalieră în data de 30 septembrie 
2014 pentru obţinerea fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul  Programului INTERREG VA 
România-Bulgaria  :  

1. Modernizarea  drumului   judetean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare-  
Priseaca – Poboru -Spineni-DN67B,  im 35+286-im 41+436 „ Poboru –Spineni , judeţul Olt  şi a 
drumului II-53 Poliiraishte –Elena , im 16+700 – im 34+400, Bulgaria  – proiect depus în cadrul 
Axei prioritare nr. 1 – O regiune bine conectată, Obiectivul Specific  1.1 Îmbunatăţirea planificării, 
dezvoltarea şi coordonarea sistemelor de transport transfrontaliere pentru o conectare mai bună la 
reţeaua de transport TEN-T.  

Obiectivul general al proiectului:  Îmbunătăţirea infrastructurii de transport conectată la 
reţeaua TEN-T în zona de graniţă Olt-Pleven şi a accesibilităţii în această zonă  prin lucrări de 
modernizare  a drumurilor din zonă.  

Obiective specifice: 
- Reducerea timpului de transport între localităţile care se află situate pe traseul drumului 

judeţean , asigurând fluidizarea traficului către zona de graniţă; 
- Valorificarea superioară a potentialului economic al zonei prin crearea unei 

infrastructuri  de  transport corespunzătoare şi stimularea creării de noi locuri de 
muncă;  

- Reducerea timpului de transport între comunităţile locale din judeţul Olt  şi districtul 
Pleven . 

Lider parteneriat : Agenţia Naţională de Infrastructură din Bulgaria  
Partener : Consiliul Judeţean Olt  
Valoarea totală a proiectului : 7.999.671,87 Euro  
Finanţare nerambursabilă FEDER : 6.799.721,09 Euro  
Cofinaţare naţională : 1.039.957,35 Euro  
Contribuţie proprie : 159.993,43 Euro. 
Valoarea totală a proiectului pentru Consiliul Judeţean Olt : 2.272.184,20 Euro  

 
2. „Modernizarea  drumului   judeţean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare-  

Priseaca – Poboru -Spineni-DN67B,  im 13+380- im 29+803 „ ,Priseaca-Poboru , judeţul Olt , şi 
a drumului  II-53 Poliiraishte – Elena from im 0+000 to im 6+700, Bulgaria - proiect depus în 
cadrul Axei prioritare nr. 1 – O regiune bine conectată, Obiectivul Specific  1.1 Îmbunatăţirea 
planificării, dezvoltarea şi coordonarea sistemelor de transport transfrontaliere pentru o conectare mai 
bună la reţeaua de transport TEN-T   

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport conectată la 
reţeaua TEN-T în zona de graniţă Olt-Pleven şi a accesibilităţii în această zonă  prin lucrări de 
modernizare  a drumurilor din zonă.  

Obiective specifice: 
- Reducerea timpului de transport între localităţile care se află situate pe traseul drumului 

judeţean , asigurând fluidizarea traficului către zona de graniţă; 
- Valorificarea superioară a potentialului economic al zonei prin crearea unei 

infrastructuri  de  transport corespunzătoare şi stimularea creării de noi locuri de 
muncă;  

- Reducerea timpului de transport între comunităţile locale din judeţul Olt  şi districtul 
Pleven . 

Lider parteneriat :  Consiliul Judeţean Olt  
Partener : Agenţia Naţională de Infrastructură din Bulgaria  
Valoarea totală a proiectului : 7.979.319,70  Euro  
Finanţare nerambursabilă FEDER : 6.782.421,74  Euro  
Cofinaţare naţională : 1.037.311,56 Euro  
Contribuţie proprie : 159.586,39  Euro. 
Valoarea totală a proiectului pentru Consiliul Judeţean Olt : 5.585.005,50 Euro  
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3. Investiţii şi măsuri comune pentru prevenirea, coordonarea şi avertizarea în 

situaţii de urgenţă pentru Consiliul Judetean Olt, municipalitatea Dolna Mitropolia şi Consiliul 
Local Draganeşti-Olt , proiect depus în cadrul Axei prioritare nr. 3 – Regiune sigură, Obiectivul 
specific 3.1. – Imbunatatirea managementului de risc in  comun în zona transfrontalieră . 

 
Obiective specifice ale proiectului :  
• Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunii Olt-Pleven, 

prin reducerea timpului de intervenţie şi oferirea primului ajutor calificat ;  
• Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţii în situaţii de urgenţă şi 

oferirea ajutorului medical de urgenţă prin achiziţionarea echipamentelor specifice la 
nivelul regiunii Olt-Pleven;  

• Îmbunătăţirea accesului populaţiei din regiunea Olt-Pleven la servicii publice sigure de  
intervenţii în situaţii de urgenţă  ; 

• Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin asigurarea serviciilor esenţiale, 
calificate şi responsabile în situaţii de urgenţă şi dezastre majore.  

Lider parteneriat :  Consiliul Judeţean Olt  
Parteneri : Municipalitatea Dolna Mitropolia, Bulgaria şi Consiliul Local Draganeşti –Olt.  
Valoarea totală a proiectului : 5.970.287,19 Euro  
Finanţare nerambursabilă FEDER : 5.074.744,11 Euro  
Cofinaţare naţională : 776.137,33 Euro  
Contribuţie proprie : 119.405,74 Euro.  
Valoarea totală a proiectului pentru Consiliul Judeţean Olt : 1.686.287,57 Euro  
 

II. Recunoaşterea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la dezvoltarea zonei 
transfrontaliere România-Bulgaria prin proiectele promovate şi implementate în 
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013  

În anul 2015 Ministerul Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice prin intermediul Autorităţii Naţionale 
pentru Cercetare ştiinţifică şi Inovare a acordat Consiliului Judeţean Olt premiul pentru cea mai activă 
autoritate publică în parteneriatele create pentru susţinerea cercetării şi dezvoltării în zona 
transfrontalieră România-Bulgaria.  

 
II - Politica în domeniul lucrărilor publice  
 
Lucrările  aprobate  în anul  2015  la drumurile publice au fost executate în funcţie de sursa de 

finanţare, astfel: 
A. Din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt, din TVA şi din alte surse, au fost 

realizate lucrări şi servicii de administrare, întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene, în valoare 
totală de 24.027.129,63 lei şi au fost aprobate un număr de 20 de contracte de lucrări şi servicii în 
valoare de 25.998.495,94 lei. 

B. În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul „Infrastructură 
la nivel judeţean” finanţat conform O.U.G. nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, au 
fost realizate lucrări de modernizare şi asfaltare în valoare de 1.011.970,77 lei pe DJ 703B în  comuna 
Bărăşti şi a fost încheiat un contract de lucrări de modernizare drumuri judeţene DJ 703B, DJ 657B, DJ 
651B , DJ 642A, DJ 653, în valoare de 23.034.496,5 lei. 

C. În domeniul investiţiilor şi lucrărilor publice din programul propriu au fost realizate 
lucrări în valoare de 1.851.054,59 lei. 

Au fost aprobate  un număr de 82 acorduri prealabile pentru amplasarea sau executarea de 
lucrări în zona drumurilor judeţene, în valoare de 11217 lei şi 2 contracte de utilizare şi acces în zona 
drumului judeţean, în valoare de 518 lei.  
 

III.Politica privind investitiile în domeniul protecţiei mediului  
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POS MEDIU 2007-2013-  Axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de 

apă şi apă uzată  
1.  Denumire proiect: Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in 

judetul Olt   
Activităţi desfăşurate în anul 2015 :  
• Hotărâre cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea 

activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 
cu Apă şi de Canalizare Oltul, pe anul 2015. 

• Hotărâre privind aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare “Oltul” 
respectiv: Comunele Tufeni, Şerbăneşti, Tia Mare, Gostavăţu, Băbiciu, Izbiceni, Fărcaşele şi 
Scărişoara. 

• Hotărâre privind aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare “Oltul” 
respectiv comuna Crîmpoia. 

• Hotărâre cu privire la: desemnare reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în Consiliul 
de Administraţie al S.C.Compania de Apă Olt S.A. 

„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 POS Mediu. 

Acest proiect are beneficiar final S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.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”.  

 
POS MEDIU 2007-2013- Axa prioritară 2  - Dezvoltarea sistemelor de management 

integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate  
2.  Denumire proiect: Sistem de management integrat 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 2015 au fost finalizate investiţiile în cadrul acestui proiect.  
Investiţiile prioritare ce au fost realizate prin proiect sunt: 
A. Platforme de colectare deşeuri 
Snstemul de colectare are în vedere actnvntăţnle specnfnce de: 
− colectare la punct fix a deşeurilor menajere amestecate/reziduuri, a deşeurilor reciclabile; 
− colectare la punct fix şi la date prestabilite a fluxurilor speciale de deşeuri sau colectare în 
zonele de utilitate publică amenajate în incinta staţiilor de transfer şi a depozitului şi preluarea 
acestora de către unităţi mobile autorizate. 
Deşeurile se vor colecta în containere de 1,1 mc amplasate pe platforme special amenajate. Se 

vor achiziţiona 6.445 containere de 1,1 mc pentru colectare deşeuri, 1.945 pentru mediul urban şi 4.500 
pentru mediul rural. 

B. Staţia de Sortare 
Staţia de sortare este amplasată în incinta depozitului de la Bălteni şi serveşte sortării deşeurilor 

înainte de depozitare finală. La staţia de sortare vor fi aduse şi deşeurile reciclabile de ambalaje, 
colectate selectiv în punctele fixe de colectare, respectiv: 

- deşeuri de hârtie/carton – colectate din zona urbană; 
- fracţia uşoară (plastic şi doze de metal uşor) – colectate din zona urbană şi rurală; 
Deşeurile reciclabile de sticlă, colectate din zona urbană şi rurală nu se aduc la staţia de sortare, 

ci vor fi valorificate direct de către Operatorul zonal. Capacitatea Staţiei de sortare – calculată pentru 
anul de vârf 2029, respectiv: 
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 - 14.300 t/an fracţiunea uşoară (plastic şi doze de metal uşor); 
 - 14.700 t/an pentru hârtie şi carton. 
C. Staţii de transfer 
Alternativa aleasă pentru sistemul de transport şi transfer este: sistem centralizat de transport de 

la staţiile de transfer la depozite cu echipaje formate din camion plus remorcă, pe care se încarcă două 
containere de 30 mc şi sunt staţii de transfer cu descărcare gravitaţională care vor funcţiona în două 
schimburi/zi, 6 zile/săptămână.  

Localităţile în care se vor construi sunt: 
- Balş – capacitatea de 15,086 t/an, 
- Caracal – capacitatea de 33,584 t/an, 
- Corabna – capacitatea de 19,992 t/an, 
- Scornnceştn – capacitatea de 7,643 t/an. 

D. Depozitul de deşeuri 
Proiectarea depozitului este elaborată în concordanţă cu cerinţele legale europene şi naţionale, 

deci etanşarea bazei, sistemul de colectare a gazului şi levigatului, sistemul de tratare a apei precum şi 
activitatea de monitorizare sunt conforme cu cerinţele legale în domeniu.  

   - depozitul va avea barieră ecologică artificială şi soluţie compozită pentru straturile de 
impermeabilizare; 

   - va fi dotat cu sistem de colectare şi staţie de tratare a levigatului prin metodă biologică 
şi precipitare cu lapte de var şi sulfat de aluminiu. Levigatul astfel tratat va fi evacuat 
direct printr-un sistem de conducte; 

   - proiectarea depozitului şi sistemul de colectare a gazului este întocmită în conformitate 
cu cerinţele europene şi naţionale. 

Principalele caracteristici ale noului depozit din localitatea Bălteni sunt:  
   - capacitatea totală a depozitului şi capacitatea primei celule (ce urmează a fi construită 

în cadrul investiţiilor prioritare, finanţate prin proiect, au fost calculate la o densitate 
medie de 1,3 t/mc, astfel: 

       - până în anul 2023, o cantitate de 860.084 tone deşeuri va fi depozitată în prima celulă, 
ce va fi construită din fondurile proiectului. 

       - între 2024 – 2037, o cantitate de 2.100.106 tone deşeuri va fi depozitată în celula II. 
Cantitatea totală de deşeuri rezultate este de 1.909.187 tone. 

E. Compostarea deşeurilor biodegradabile 
Compostarea individuală este prevăzută a fi efectuată parţial prin folosirea containerelor 

individuale de compostare, şi parţial cu ajutorul grămezilor de compostare. Astfel, vor fi furnizate prin 
proiect 18.000 unităţi de compostare. 

Se va efectua o campanie de promovare a compostării individuale în mediul rural. Mai mult, 
vor fi furnizate echipamente pentru compostarea in situ din parcuri şi grădini pentru fiecare oraş din 
judeţul Olt. 

F. Închidere depozite de deşeuri 
Închiderea depozitelor urbane neconforme din municipiile Slatina şi Caracal şi oraşele Corabia, 

Balş, Scorniceşti şi Drăgăneşti-Olt. 
 
3. Denumire proiect: „Conservarea biodiversităţii in judeţul Olt”. 
Proiectul ”Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt” este finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Mediu 2007-2014, axa prioritară 4 -“Implementarea Sistemelor Adecvate de 
Management pentru Protecţia Naturii”, proiect dezvoltat în parteneriat cu Asociaţia “Gândeşte Verde” 
cu sediul în Bucureşti şi cu Direcţia Silvică Olt. 

În acest sens, a fost semnat Contractul de finanţare nr. 129489/08.06.2012 între Ministerul 
Mediului şi Pădurilor prin Direcţia Generală AM POS Mediu -  în calitate de Autoritate de 
Management şi Consiliul Judeţean Olt - în calitate de Beneficiar.  

Localizarea proiectului (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000): 
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- ROSCI0011 Braniştea Catârilor - Teritoriul ariei naturale protejate  se află pe raza 
localităţii Obârşia din judeţul Olt. 
- ROSCI0177  Pădurea Topana - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe raza 
localităţilor Topana din judeţul Olt şi Ciomăgeşti, Uda din judeţul Argeş. 
- ROSCI0225 Seaca – Optăşani - Teritoriul ariei naturale protejate  se află pe raza 
localităţilor Cungrea, Leleasca,Poboru şi Spineni din judeţul Olt. 
- ROSCI0140 Pădurea Călugărească - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe raza 
localităţilor Drăgăneşti-Olt, Dăneasa, Radomireşti şi  Stoicăneşti din judeţul Olt. 
- ROSCI0168 Pădurea Sarului - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe raza 
localităţilor Bobiceşti, Cârlogani, Găneasa, Morunglav, Piatra-Olt, Pleşoiu din judeţul Olt şi a 
localităţii Laloşu din judeţul Vâlcea. 
- ROSCI0174 Pădurea Studiniţa - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe raza 
localităţii Studina din judeţul Olt. 
- ROSCI0183 Pădurea Vlădila - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe raza localităţii 
Redea şi Vladila din judeţul Olt. 

 
IV. POLITICA BUGETARĂ  
În conformitate cu prevederile legale, în calitate de ordonator principal de credite, prin 

compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, s-a urmărnt 
elaborarea pronectulun de buget proprnu, repartnzarea pe unntăţn admnnnstratnv-terntornale a sumelor 
defalcate dnn unele vennturn ale bugetulun de stat şn a sumelor alocate dnn cotele defalcate dnn nmpozntul 
pe vennt pentru echnlnbrarea bugetelor locale, cât şn stabnlnrea taxelor şn tarnfelor pentru anul 2015. 

În anul  Consiliul Judeţean Olt a dezvoltat propria viziune privind investiţiile ce rezidă în 
concentrarea fondurilor în funcţie de priorităţi, pentru un număr limitat de obiective cu durate de 
execuţie cât mai scurte.  

S-a acordat prioritate proiectelor cu finanţare din fonduri europene pentru asigurarea sumelor 
necesare cofinanţării şi a implementării  proiectelor până la decontarea cheltuielilor efectuate pe fiecare 
proiect funcţie de bugetul aprobat al acestui proiect.  
 

V. POLITICA DE URBANISM  
 
 În anul 2015 s-au analizat şi verificat : 
  - 215 documentaţii pentru eliberarea certificatelor de urbanism; 
  -  76 documentaţii pentru eliberarea autorizaţiilor de construire; 
  -  13 documentaţii pentru eliberarea autorizaţiilor de desfiinţare;  
  -  11 documentaţii pentru prelungire valabilitate certificate de urbanism 
  -  4 documentaţii pentru prelungire valabilitate 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 130 Avnze  
ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Olt, la cererea  primarilor localitaţilor 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 Consiliului Judeţean Olt, unităţilor 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. 

S-a urmărit stadiul întocmirii Planurilor Urbanistice Generale pentru  localităţile care au 
aceste planuri în reactualizare. În anul 2015 s-au avizat 10 PUG-uri. 
  S-a  asigurat în conformitate cu prevederile legale, functionarea  Comisiei  Tehnice de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului constituită în cadrul Consiliului Judeţean Olt, în cadrul căreia s-
au verificat (inclusiv pe teren)  documentaţiile depuse pentru avizarea unui număr  de 9 documentaţii 
pentru realizarea de  Plan Urbanistic Zonal, 10 documentaţii pentru avizarea  de  Plan Urbanistic  
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General şi 9 Studii de oportunitate. Preşedintele Consiliului Judeţean Olt este membru al  
Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului conform HCJ nr.60/2010. 
 
 Aportul Consiliului Judeţean Olt la dezvoltarea economico-socială a judeţului Olt a constat în:  

o Promovarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii 
publice de bază în judeţul Olt, finanţate din surse guvrnamentale şi fonduri europene,  
astfel încât să asigure atractivitatea zonei pentru atragerea investiţiilor  private  

o Promovarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor finanţate din surse guvrnamentale 
şi fonduri europene, care vizează protejarea mediului înconjurător  

o Asigurarea unui politici bugetare transparente şi predictibile, orientată spre investiţii şi 
preocuparea pentru echilibrarea bugetelor autorităţilor publice locale din judeţ pentru a 
le asigura surse de finanţare constante  

o Iniţierea şi derularea  parteneriatelor cu alte instituţii publice şi agenţi economici în 
vederea atragerii finanţărilor europene pentru ocuparea forţei de muncă şi  pentru 
stimularea spiritului antreprenorial la nivelul judeţului Olt  

o Participarea la pregătirea documentelor programatice pentru perioada 2014-2020 la 
nivel regional şi stabilirea priorităţilor de finanţare aferente acestei perioade în vederea 
continuării procesului de dezvoltare economică sustenabilă a judeţului Olt .  

 
Secţia de Drumuri Naţionale Slatina  
Pe raza de activitate a Secţiei de Drumuri Naţionale Slatina 311,005 Km din care 291,340 Km 

în administrarea SDN Slatina şi 19,665 km în administrarea municipiilor. 
Obiectul de activitate al SDN 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 2015, pentru realizarea acestui obiectiv s-au alocat şi cheltuit 19.043.805 lei din care: 

1. Administrarea reţelei de drumuri naţionale- 1.898.117 lei; 
 - această activitate cuprinde următoarele: gestionarea drumurilor publice din 
administare, gestionarea traficului rutier, investigarea şi expertizarea reţelei de drumuri publice 
prin măsurători şi revizii ale stării acestora, coordonarea dezvoltării unitare a reţelei de drumuri 
publice, monitorizarea şi controlul mijloacelor de transport pe drumurile publice. 
2. Întreţinere curentă pe timp de vară – 3.136.781 lei din care 752.413 lei reprezintă lucrări prin 

terţi (plombări gropi pe toată reţeaua DN, completări acostamente) iar 2.384.368 lei lucrări în regie. 
- această activitate cuprinde următoarele: întreţinerea îmbrăcăminţii asfalticve prin 

plombări de gropi, colmatări fisuri şi crăpături, înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor, curăţarea 
platformei drumului de materiale aduse de viituri, tratarea burduşirilor, aducerea la profil a 
acostamentelor, întreţinerea şanţurilor şi rigolelor, prevenirea efectelor inundaţiilor, întreţinerea 
mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei, văruirea plantaţiilor, asigurarea esteticii rutiere a 
drumurilor. 
3. Îtreţinere curentă pe timp de iarnă - 4.622.390 lei din care 1.744.535 lei reprezintă întreţinere 

activitate de iarnă prin terţi iar 2.877.855 lei lucrări în regie. 
 -  această activitate cuprinde următoarele: pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă 
şi la ieşirea din iarnă, înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor, 
instalarea şi completarea semnalizării speciale pe timp de iarnă, aprovizionarea cu materiale 
antiderapante, montarea panourilor de parazăpezi, deszăpezirea manuală şi mecanică, informări 
privind starea drumurilor. 
4. Tratamente bituminoase – 1.464.784 lei reprezintă execuţie tratamente bituminoase pa DN 
54 A km 0+000-29+000 (Corabia – limita jud. Dolj) executate prin terţi. 
5.Covoare bituminoase – 7.106.695 lei reprezintă execuţii covoare bituminoase executate prin 
terţi. 
6. Siguranţa rutieră- 576.706 lei din care 346.903 lei reprezintă executarea de marcaje prin terţi 

iar 229.803 lei lucrări în regie. 
 - această activitate cuprinde următoarele: aprovizionarea cu indicatoare noi, montarea pe 
drum a indicatoarelor rutiere şi stîlpilor, execuţia marcajelor. 
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7. Plantaţii rutiere-193.044 lei, lucrări în regie. 
8. Întreţinere clădiri  – 5.540 lei, lucrări în regie. 
9. Lucrări accidentale- 39.748 lei, lucrări prin terţi. 
 - această activitate cuprinde reparaţie placă carosabilă DN 65 la Podul peste Olt 
10. Obiective în continuare – 1.722.045 lei, lucrări executate prin terţi 
 - această activitate cuprinde “Consolidare şi refacere drum DN 65 km 33+150-37+200” 
11 reconstrucţia zonelor cu risc ridicat de accidente – 124.996 lei, lucrări executate prin terţi 
 - această activitate cuprinde “Consolidare tratament şi reparaţie podeţ, refacere parte 

carosabilă DN 64 km 46+200” 
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Capitolul 9 – Energie  
S.C. CEZ DISTRIBUŢIE S.A a încheiat anul 2015 finalizând  o serie de lucrări menite să 

asigure consumatorilor alimentarea cu energie electrică la standarde superioare şi să îmbunătăţească 
parametrii tehnici de funcţionare ai reţelelor de distribuţie.  

Anul 2015 a însemnat pentru CEZ Distribuţie încă un plan ambiţios de investiţii cu beneficii 
multiple pentru consumatorii săi. În acest sens, s-au promovat pentru execuţie următoarele tipuri de 
lucrări: 

- Modernizare staţii electrice de distribuţie 110/20KV; 
- Modernizare linii electrice aeriene de joasă, medie şi înaltă tensiune; 
- Trecerea instalaţiilor de la o tensiune inferioară de 6 KV la o tensiune superioară de 20 KV; 

 - Îmbunătăţirea nivelului de tensiune în reţelele de joasă tensiune; 
 - Achiziţia şi montarea de contoare monofazate şi trifazate; 
 - Achiziţia şi montarea de transformatoare de putere MT/JT; 
 - Resigilare grupuri de măsură la clienţi CEZ Distribuţie; 
 - Montare blocuri de iluminat în vederea separării circuitului de iluminat de cei de distribuţie. 
 Urmare realizării acestor lucrări, consumatorii au avut parte de îmbunătăţirea parametrilor de 
calitate ai energiei electrice, reducerea numărului de întreruperi dar şi creşterea gradului de siguranţă în 
funcţionare. 
 La nivelul judeţului Olt, valoarea investiţiilor CEZ Distribuţie pentru anul 2015 a fost de 
27.052,02 mii lei cheltuieli de investiţii (CAPEX) şi 28.622,36 mii lei puneri în funcţiune (PIF). 

Lucrările derulate în judeţul Olt au presupus modernizarea liniilor electrice de joasă şi medie 
tensiune, precum şi lucrări de îmbunătăţire a nivelului de tensiune în vederea asigurării parametrilor de 
calitate ai energiei electrice, achiziţia şi montarea de transformatoare de 20/0,4 KV, achiziţia şi 
montarea de contoare de energie electrică. 
 Dintre acestea menţionăm: 

- Modernizare staţie 110/20KV Iancu Jianu; 
- Modernizare rjt şi branşamente aferente PTA 1 Izvoru, comuna Găneasa, judeţul Olt; 
- Modernizare rjt şi branşamente aferente PTA 3,61 Potelu 2, comuna Ianca, judeţul Olt; 
- Modernizare rjt şi branşamente aferente PTA 2 Izvoru, comuna Găneasa, judeţul Olt; 
- Îmbunătăţire nivel de tensiune re’ea joas[ tensiune aferent[ PTA 1 Bobiceşti; 
- Modernizare LEA joasă tensiune şi branşamente PTCZ 4 Caracal; 
- Modernizare LEA joasă tensiune şi branşamente sat Coteni, judeţul Olt; 
- Creşterea capacităţii de distribuţie şi îmbunătăţire nivel de tensiune reţea de joasă 

tensiune zona Bold, municipiul Caracal; 
- Modernizare jt aferentă PTA Poiana Mare, comuna Morunglav, judeţul Olt; 
- Modernizare posturi de transformare 20/0,4 kv, prin montare blocuri de măsură şi 

protecţie iluminat public dar şi montare transformatoare noi. 
De asemenea, în anul 2015 la nivelul judeţului Olt au fost realizate lucrări de mentenanţă în 

valoare de 5.491,25 mii lei. 
Lucrările de mentenanţă au constat în repararea instalaţiilor electrice de înaltă tensiune (11 

KV), medie tensiune (20KV) şi joasă tensiune (0,4 kV), cât şi efectuarea de defrişări în zona reţelei 
electrice, realizându-se următoarele lucrări: 

- Reparaţii accidentale – aceste lucrări fiind efectuate în situaţii de urgenţă pentru 
eliminarea defectelor apărute şi restabilirea stării tehnice iniţiale a instalaţiilor; 

- Reparaţii – constând în lucrări de înlocuire sau reparare componente uzate din instalaţii 
electrice şi de reparaţii a echipamentelor electroenergetice; 

- Defrişări în reţele electrice de înală tensiune, medie tensiune şi joasă tensiune, care au 
avut scopul asigurării culoarului de siguranţă al reţelelor electrice; 

- Lucrări de mentenanţă preventivă, lucrări ce se execută periodic în scopul asigurării 
continuităţii în funcţionare a instalaţiilor electrice. 

În anul 2015, conform Ordinului nr. 75 al ANRE privind aprobarea Metodologiei pentru 
evaluarea condiţiilor de finanţare pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de 
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distribuţie a energiei electrice, s-a realizat şi pus în funcţie lucrarea „Extindere reţea de joasă tensiune 
PTA2 Salcia, strada Păcii, localitatea Salcia, comuna Slătioara, judeţul Olt”, lucrare cofinanţată de 
operatorul CEZ Distribuţie şi Primăria Slătioara. 

De asemenea, la solicitarea Primăriei Slatina s-au demarat lucrările de alimentare cu energie 
electrică a Parcului Industrial Slatina, cu o putere totală instalată de P=8MW şi puterea absorbită 
Pabs=4MW, investiţia având o valoare estimată de 1.195,409 mii lei. Lucrarea este în faza de achiziţie 
a execuţiei lucrării (SEAP), şi urmează să fie finalizată şi pusă în funcţie în cursul anului 2016. 
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Capitolul 10 – Mediu 
Protecţia mediului este o problemă a tuturor, este o problemă pe de o parte a dezvoltării 

societăţii, iar pe de altă parte a redresării, conservării şi ocrotirii mediului. Strategia protecţiei mediului 
înseamnă a defini în linii generale principiile, direcţiile, obiectivele şi criteriile de identificare a 
acţiunilor care să conducă la o dezvoltare durabilă, economică şi socială. 

Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, 
subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi 
anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate 
anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa 
bunăstarea şi sănătatea omului. 

 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  
Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt îndeplineşte la nivel teritorial atribuţiile şi răspunderile 

autorităţii centrale pentru protecţia mediului, potrivit competenţelor stabilite de acestea, în conformitate 
cu dispoziţiile OUG nr. 86/2014 prnvnnd stabnlnrea unor măsurn de reorgannzare la nnvelul 
admnnnstraţnen publnce centrale şn pentru modnfncarea şn completarea unor acte normatnve, Hotărârii 
Guvernului nr. 1000/2012 prnvnnd reorgannzarea şn funcţnonarea Agenţnen Naţnonale pentru Protecţna 
Mednulun, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţen 
de Urgenţă a Guvernulun nr. 195/2005 prnvnnd protecţna mednulun, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Rezultatele activităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt desfăşurată în anul 2015, sunt 
prezentate pentru fiecare domeniu, respectiv: 

1. Evaluare impact şi evaluare adecvată  
Analiza documentaţiilor tehnice depuse de agenţii economici în scopul obţinerii actelor de 

reglementare (avize, acorduri şi autorizaţii de mediu) s-a realizat conform procedurii stabilite de 
Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare, de OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale  şi întreprinderi familiale, de  
H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 
de O.M.M.P. nr. 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării  impactului asupra 
mediului  pentru proiecte publice şi private şi de H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. 

S-au analizat declaraţiile 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 O. M.M.D.D. nr. 1798/2007 
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. 

La sediul APM Olt s-au organizat 38 şedinţe ale Colectivului de Analiză Tehnică în cadrul 
cărora au fost analizate 172 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 252 documentaţii tehnice în cadrul Comitetului Intern de Analiză (99 
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 revizuită, 90  autorizaţii de mediu (non - IPPC), 
106 autorizaţii revizuite  şi 36  decizii de transfer. Au fost emise 38 autorizaţii non IPPC în şablon SIM 
şi 10 decizii de încadrare pentru proiecte în şabloane SIM (Sistem Integrat de Mediu ).  

Au fost respinse 8 solicitări de obţinere a autorizaţiilor de mediu şi 26 solicitări pentru acorduri 
de mediu. 

Pe baza solicitărilor pentru obţinerea acordurilor de mediu APM Olt a emis:       1 acord de 
mediu revizuit, 2 decizii de transfer etapa de încadrare, 2433 clasări pentru proiecte care nu se supun 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 111 decizii pentru etapa de încadrare pentru 
proiecte care fac obiectul procedurii de mediu fără acord de mediu. 
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Au fost organizate şi desfăşurate 7 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  Slatina. 

Au fost emise 5 avize de mediu, 3 clasări SEA şi 17 decizii SEA pentru  planuri/programe  
De asemenea au fost analizate şi stabilite obligaţii de mediu pentru 23 solicitări şi au fost 

analizate şi soluţionate 97 consultaţii tehnice.  
În perioada menţionată APM Olt a notificat 4 agenţi economici pentru nerespectarea 

prevederilor actelor de reglementare emise, a suspendat un act de reglementare şi a anulat un act de 
reglementare.  

2. Verificarea proiectelor finantate prin măsurile PNDR 2007-2013. 
S-au efectuat 284 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. 

3.  Directiva SEVESO 
S-a actualizat şi transmis la ANPM raportarea lunară privind inventarul SEVESO 
Împreună cu Garda Naţională de Mediu–Comisariatul Judeţean Olt şi Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă "Matei Basarab" al judeţului Olt, s-a întocmit Planul comun de inspecţii pentru anul 
2015 al obiectivelor şi instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei SEVESO II şi au fost efectuate 5 
controale în acest domeniu. 

4. Schimbări climatice 
În anul 2015 au fost colectate datele necesare realizării:  
- Inventarului anual al instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei COV- solvenţi, 

măsuri privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili din utilizarea  solvenţilor organici în 
anumite activităţi/instalaţii 

- Inventarului anual al instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei COV -benzine la 
nivel local, măsuri privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili din benzene 

- inventarului anual al instalaţiilor aflate sub schema de comercializare a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră, instalatii nou intrate,  precum si modificprile apărute la nivelul 
instalaţiilor EU ETS existente 

- Inventarului Naţional al Emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES) din următoarele 
sectoare: Procese Industriale, Sectorul Deşeuri. 

Au fost validate datele introduse de operatorii economici în Sistemul Integrat de Mediu-
Registrul Integrat (Registrul IPPC, Registrul COV şi Registrul EPRTR). 

   5. Monitorizarea şi evaluarea calităţii aerului  
În perioada 01.01.2015 - 31.12.2015, staţia automată de monitorizare a calităţii aerului din mun. 

Slatina, de tip industrial, a efectuat  un număr de 31 682 determinări automate pentru indicatorii 
menţionaţi: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NOX, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), 
pulberi prin metoda nefelometrică  (PM10). Valorile orare înregistrate pentru indicatorii menţionaţi, 
după validarea lor a dus la  obţinerea unor indicatori de calitate a aerului din municipiul Slatina. 

În acest interval au fost înregistrate : 4 depăşiri la dioxid de sulf SO2 (valoarea limită orară 350 
microg/m3, medie orară), 47 depăşiri la ozon O3 (valoarea ţintă 120 microg/m3, maxima zilnică a 
mediilor pe 8 ore) şi 15 depăşiri la particule în suspensie PM 10 gravimetric (valoarea limită zilnică 50 
microg/m3, medie pe 24 ore) faţă de valorile limită stabilite prin Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea 
aerului înconjurător, dar nu a fost cazul aplicării planului de acţiune pe termen scurt de către APM Olt 
întrucât nu a existat riscul de depăşire a pragurilor de alertă prevăzute de Legea nr 104 / 2011, lit E, 
anexa 3. 

S-au prelevat şi analizat  588  probe zilnice de aer din municipiul Slatina, pentru a se determina 
calitatea aerului analizând  indicatorii: dioxid de azot, amoniac şi fluor într-un un punct fix: APM Olt. 
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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 STAS 
12574/87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate.  

În localităţile urbane din judeţul Olt au fost efectuate prelevări momentane de aer pentru 
determinarea indicatorilor NO2 şi SO2. 

În urma celor 34 determinări chimice efectuate în laboratorul de expertizare chimică, valorile 
concentraţiilor indicatorilor analizaţi, s-au încadrat în limitele maxime admise prevăzute de Legea nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

Au fost analizate 23 probe de precipitaţii pentru indicatorii : pH, conductivitate, amoniac şi 
aciditate. În perioada de analiză au fost prelevate  87 probe de pulberi sedimentabile din punctele fixe 
de prelevare din judeţ din oraşele: Slatina, 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. 
104/2011privind calitatea aerului înconjurător şi STAS  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 215 determinări emisii (1075 indicatori) la coşurile ce deservesc instalaţiile 
tehnologice ale operatorilor economici din Slatina şi din alte localităţi ale judeţului, care au solicitat 
monitorizare. Din determinările concentraţiilor la poluanţii atmosferici CO2, SO2, 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 266 pulberi totale în coş la agenţi economici din municipiul 
Slatina, dar şi din judeţ.  

S-au efectuat un număr de 142  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. 

În anul 2015 a fost realizat inventarul privind emisiile de poluanţi în atmosferă la nivelul 
judeţului Olt pe anul 2014, care a cuprins datele colectate de la operatorii economici şi primăriile de 
oraşe şi commune în scopul evaluării calităţii aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor în aer. 
Aceştia au completat chestionarele referitoare la emisiile de poluanţi în atmosferă, chestionare ce au 
fost incluse în sistemul integrat de mediu (SIM), specifice activităţilor desfăşurate de fiecare operator 
în parte.  

În vederea evaluării calităţii aerului au fost analizate şi verificate rapoartele de încercare privind 
rezultatele analizelor efectuate la poluanţii atmosferici transmise la APM Olt de către operatorii 
economici, conform autorizaţiilor de mediu şi s-a participat la stabilirea condiţiilor din autorizaţiile de 
mediu în ceea ce priveşte capitolul monitorizarea calităţii factorilor de mediu. 

APM Olt a încheiat protocoale de colaborare cu instituţii şi operatori economici din judeţul Olt 
în vederea aplicării planului de acţiune pe termen scurt conform HG nr. 257 / 2015, în cazul riscului de 
depăşire a pragurilor de alertă stabilite prin Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

6. Radioactivitatea atmosferică  
Staţia automată de monitorizare a radioactivităţii atmosferice care funcţionează în incinta APM 

Olt face parte din sistemul naţional de monitorizare a radioactivităţii atmosferice. 
În anul 2015 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 GPRS sau GSM la centrul de coordonare a reţelei – amplasat la 
Laboratorul de Radioactivitatea Mediului de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. 

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 au fost achiziţionate şi validate 16 798 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 µSv/h). 
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7. Zgomot  
În 01.01.2015 – 31.12.2015 s-au prelevat un număr de 129 probe pentru determinarea nivelului 

de zgomot stradal pe principalele artere de circulaţie din municipiul Slatina, municipiul Caracal, oraşul 
Balş, nivelului de zgomot la limita unor zone funcţionale ( şcoli, parcuri, pieţe şi zone industriale ) şi 
nivelului de zgomot în zone rezidenţiale, urmărindu-se trei indicatori: LEQ ( nivel echivalent ), LMAX 
(nivel maxim), LMIN ( nivel minim).  

Din măsurătorile efectuate în municipiul Slatina şi oraşul Balş se constată că pe străzile cu 
trafic auto intens, nivelul echivalent de zgomot înregistrat depăşeşte valoarea limită conform STAS 
10009/88, pentru străzi de categorie tehnică III (65 dB), respectiv străzi de categorie tehnică II (70 dB), 
iar în celelalte oraşe valorile obţinute nu au depăşit valoarea maximă admisă prin STAS 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 STAS 10009/88, 
privind acustica urbană. 

8.  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. 

În anul 2015 au fost înregistrate 40 de incidente de mediu, din care: 
-  37 incidente de mediu s-au produs la S.C. OMV PETROM S.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.  

- 3 incendii s-au produs la: Depozitul de deşeuri din mun. Caracal; în zona „Balta Gerai” de pe 
raza comunei Gîrcov; în oraşul Scorniceşti (pe malul drept al pârâului Plapcea la cca 500 m de 
depozitul de deşeuri menajere al oraşului). ISU Olt a intervenit pentru stingerea incendiilor. 

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 şi au fost transmise la MMAP şi ANPM 
situaţiile lunare privind poluările accidentale.  

9.  Gestiunea deşeurilor şi chimicale  
Pe parcursul anului 2015 în domeniul  gestionarii deşeurilor şi substanţelor chimice  periculoase 

s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
- au fost întocmite bazele de date privind gestionarea deşeurilor în judeţul Olt (uleiuri uzate, 

baterii şi acumulatori auto uzaţi, deşeuri de echipamente electrice şi electronice,vehicule scoase din uz, 
ambalaje si deşeuri de ambalaje etc.).  

- s-au analizat 27 de documentaţii privind emiterea actelor de reglementare ale agenţilor 
economici care gestionează deşeuri. 

- s-a asigurat consultanţă de specialitate la 257 de agenţi economici care gestionează deşeuri şi 
substanţe chimice .  

- s-au colectat date şi informaţii  de la 86 de agenţi economici care gestionează  uleiuri uzate, în 
funcţie de activitatea pe care o desfăşoară, şi a fost realizată baza de date SIM (Sistem Integrat de 
Mediu). 

- au fost organizate, la sediul APM Olt, 3 şedinţe de lucru cu reprezentanţii operatorilor 
economici privind modul de înregistrare electronică în SIM şi completarea chestionarelor referitoare la  
ambalaje si statistica deşeurilor. 

- s-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 2015. 
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- au fost aprobate un număr de 144 transporturi de deşeuri  periculoase în vederea valorificării 
acestora pe teritoriul judeţului Olt 

- s-a actualizat situaţia privind  agenţii economici autorizaţi în cursul anului 2015     pentru 
activitatea de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, a deşeurilor de echipamente electrice si 
electronice si a bateriilor si acumulatorilor uzaţi. 

- s-a participat la 13 şedinţe ale Colectivului de Analiză Tehnică din cadrul APM Olt pentru 
analiza documentaţiilor  privind emiterea autorizaţiilor de mediu. S-a participat la 20 şedinţe C.S.C. şi 
7 şedinţe ale Grupului de Lucru din cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe 

- colaborare cu Consiliul Judeţean Olt pentru monitorizarea implementării Planului Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor. 

- s-au efectuat controale împreună cu GNM-CJ Olt privind verificarea stării de salubritate a 35 
de  localităţi din zona rurală a judeţului Olt cât şi la depozitele neconforme de deşeuri municipale din 
Slatina, Balş, Caracal, Scorniceşti, Corabia, Drăgăneşti Olt, privind lucrările de închidere a depozitelor 
dar  

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 Stockholm; 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 verificate un număr de 40 de sonde din cadrul OMV PETROM SA  la care s-au 
executat lucrări de refacere a terenului şi redarea în circuitul agricol. 

10.  Arii protejate  
Pe parcursul anului 2015 în domeniul ariilor protejate şi protecţia naturii s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 
- s-au efectuat 9 controale împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu-comisariatul 

Judeţean Olt la gestionarii fondurilor cinegetice de pe raza jud. Olt, cu scopul de a monitoriza 
respectarea obligaţiilor cu privire la efectuarea vânătorii la speciile protejate din siturile Natura 2000; 

- s-au verificat 38 de amplasamente/activităţi situate în interiorul/vecinătatea ariilor naturale 
protejate, împreună cu serviciul ACC; 

- s-au întocmit 40 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 la 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 Sănătate Publică Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, Sistemul Hidrotehnic 
Jitaru, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, 
Inspecţia în Construcţii Olt, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 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. 

- s-a participat la 20 şedinţe C.S.C. şi 7 şedinţe ale Grupului de Lucru din cadrul procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 

- s-a emis aviz favorabil pentru 15 Planurile de management ale următoarelor situri Natura 
2000: Nisipurile de la Dăbuleni; Pădurea Studiniţa; Padurea Sarului; Padurea Calugarească; Padurea 
Seaca-Optăşani; Padurea Topana; Pădurea Vlădila; Pădurea Brăniştea Catârilor,Coridorul Jiului, Râul 
Olt între Mărunţei şi Tr. Măgurele, Raul Vedea, Valea Olteţului, Padurea Radomir, Padurea si Lacul 
Stolnici, Platforma Cotmeana; 

- a fost  avizat favorabil Regulamentul  de organizare şi funcţionare al Ariei Protejate Valea 
Olteţului ROSCI0266 şi a rezervaţiei naturale precum şi Regulamentul pentru Râul Olt între Mărunţei 
şi Tr. Măgurele; 
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- au fost introduse în aplicaţia IBIS 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 2015  

- au fost eliberate 15 autorizaţii de mediu pentru activitatea de recoltare, achiziţionare şi 
comercializare, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată de plante sălbatice din flora sălbatică şi a fost 
emisă pentru operatori economici o declaraţie a autorităţii responsabile pentru monitorizarea ariilor 
naturale protejate. 

11.  Dezvoltare durabilă  
Planul Local de Acţiune pentru Mediu (revizuit ) la nivelul judeţului Olt 
Având în vedere dinamica acţiunilor întreprinse în domeniul protecţiei mediului  şi etapele 

parcurse de la ultima revizuire (anul 2010) până în prezent din calendarul Planului Local de Acţiune 
pentru Mediu la nivelul judeţului Olt (versiunea revizuită 2010 ) s-a  impus o nouă revizuire a acestuia.  

Consiliul Judeţean Olt  a emis  Hotărârea nr. 86/30.07.2015 cu privire la actualizarea structurii 
organizatorice constituită pentru revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu prin care să se 
permită instituţionalizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu conform ,,Ghidului practic al 
planificării de mediu”. 

Astfel, structurile funcţionale PLAM - Comitetul de Coordonare (componenta de decizie) şi 
Grupul de lucru (componenta cu responsabilităţi) - au fost implicate în identificarea şi evaluarea 
problemelor de mediu, identificarea căilor de soluţionare a celor mai stringente probleme de mediu şi 
dezvoltarea unui program cuprinzător de acţiuni care să conducă la îmbunătăţirea calităţii mediului din 
judeţ. 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu  (revizuit – anul 2010 ) la nivelul judeţului Olt, este 
postat pe site-ul APM Olt, http://apmot.anpm.ro domeniul: dezvoltare durabilă → secţiunea 
Planificarea de mediu → Planul Local de Acţiune pentru Mediu judeţul Olt (revizuit 2010 ). 

Semestrial,  în fiecare an APM Olt a transmis la ANPM situaţia privind stadiul de realizare a 
măsurilor din PLAM. Situaţia privind stadiul de realizare a măsurilor din PLAM, pentru semestrul I 
2015, a fost transmisă la ANPM, în termenul solicitat.  

În tabelul de mai jos este prezentată situaţia privind stadiul de realizare a măsurilor din PLAM, 
pentru semestrul I 2015. 

Termen de 
realizare 

Număr 
acţiuni 

realizate 

Număr 
acţiuni 

realizate 
în avans 

Număr 
acţiuni în 
curs de 

realizare 

Număr 
acţiuni 

nerealizate 

Număr acţiuni 
amânate şi 

sistate 

Număr 
acţiuni 
anulate  

Total 
acţiuni 

Permanente 22 0 16 1 0 0 39 
≤ 2015 115   0 48     21   0 1  185 
> 2015 1 0 5 3 0 0  9 
Total 138 0 69 25 0 1 233 

 
12. 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 şi s-au desfăşurat 
activităţi de informare publică directă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544 / 2001, privind 
liberul acces la informaţiile de interes public si ale Hotărârii de Guvern nr. 878 / 2005 privind accesul 
publicului la informaţia privind mediu.  

În perioada 01.01 – 31.12.2015, numărul articolelor apărute în mass media scrisă locală şi 
regională urmare a difuzării informaţiilor de mediu a fost de 120 şi s-au  acordat 12 interviuri posturilor 
locale de radio şi televiziune. 

În aceeaşi perioadă a anului 2015, s-au primit şi înregistrat 54 sesizări din partea cetăţenilor, din 
care 43 au fost redirecţionate la alte instituţii, 7 au fost rezolvate şi 4 au fost clasate, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27 / 2002, privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor. 
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S-au primit şi înregistrat 30 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. 

Au fost încheiate protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ din judeţul Olt, în scopul 
desfăşurării de acţiuni de educaţie ecologică a elevilor. S-au desfăşurat 20 acţiuni educative cu ocazia 
zilelor aniversare de mediu. 

În anul 2015 persoanele responsabile cu Programul Casa Verde (sesiunea de finanţare 1 iunie 
2011) au procedat la verificarea documentelor 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 pentru instalarea de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă. 

La această dată toate dosarele de finanţare depuse la nivelul judeţului Olt în anul 2011, în total 
677, au fost verificate de Administraţia Fondului pentru Mediu, din care 649 de dosare au fost aprobate 
şi 28 respinse.   

Procentul de aprobare a dosarelor la nivelul judeţului Olt, pentru Programul CASA VERDE 
sesiunea de finanţare 2011, este de 95,86 % şi procentul de respingere a dosarelor este de 4,14 %. 

Menţiune: Administraţia Fondului pentru Mediu a reluat verificarea dosarelor de finanţare 
depuse în anul 2011 la nivel naţional, pentru persoane fizice. Pentru judeţul Olt a continuat verificarea 
dosarelor de finanţare 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. 

13. Tehnologia informaţiei  
În cadrul implementării componentelor SIM s-a asigurat, suportul tehnic pentru buna 

desfăşurare a instruirilor online şi pentru funcţionarea corespunzătoare a aplicaţiilor. S-au făcut 
configurări ale echipamentelor IT (instalări software, personalizări useri ) în vederea implementării 
politicilor stabilite de ANPM. 

S-a asigurat helpdesk – ul sistemului de operare pentru statiile de lucru existente în APM , 
precum şi asistenţa tehnică în implementarea, exploatarea şi dezvoltarea soluţiei de sistem informatic 
integrat adoptată de ANPM şi s-a asigurat inventarul electronic al echipamentelor hardware şi 
comunicaţii existente. 

A fost realizată administrarea aplicaţiei de email pe domeniul APM şi a portalului web şi s-a 
monitorizat respectarea politicilor de securitate adoptate la nivel naţional pentru APM. 

S-a acordat suport agenţilor economici, în vederea înregistrării şi a depunerii solicitărilor şi 
raportărilor electronice, s-a asigurat respectarea corectă a resurselor reţelei IT şi a fost informat 
Serviciul Sisteme Informaţionale despre toate neconformităţile identificate şi s-a asigurat funcţionarea 
tehnică a echipamentelor de tehnică de calcul şi comunicaţii din cadrul instituţiei (reparaţii, întreţinere), 
în vederea desfăşurării optime a activităţii 

Pagina web a APM Olt (www.apmot.anpm.ro ) a fost permanent actualizată, putând fi accesate 
diferite informaţii  referitor la activitatea APM Olt. 

14.  Colaborarea cu celelalte servicii publice deconcentrate şi autorităţi locale din judeţul 
Olt  

În anul 2015 APM Olt a organizat 38 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 

Sănătate Publică Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, Sistemul Hidrotehnic Jitaru, Inspectoratul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, Inspecţia în Construcţii 
Olt, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt, Direcţia pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală Olt SC CEZ Distribuţie SA, Distrigaz  Sud, SC Romtelecom, Drumuri Judeţene şi 
Primăriilor oraşelor şi comunelor pe raza cărora se desfăşoară anumite activităţi cu impact semnificativ 
asupra mediului.  
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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  
 
APM Olt a colaborat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt, pentru efectuarea de 

controale comune la obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase. 

În anul 2015 APM Olt a organizat şi desfăşurat împreună cu instituţii de învăţământ şi 
organizaţii nonguvernamentale din judeţul Olt 20 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 
Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt 

funcţionari publici cu statut specific care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a 
activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin 
actele de reglementare şi a măsurilor stabilite în notele de constatare şi în rapoartele de inspecţie şi 
control. 

Activitatea de inspecţie şi control a Gărzii Naţionale de Mediu a fost aliniată la cerinţele 
europene, respectiv Recomandarea 2001/331/EC privind criteriile minime pentru inspecţiile de mediu 
în Statele Membre ale Uniunii Europene. În acest sens, prin Ordinului Ministrului Mediului nr. 
464/21.04.2009 au fost aprobate Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului. 

Garda Naţională de Mediu este instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat şi are, în 
principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  

- este responsabilă de asigurarea controlului implementării profesioniste, uniforme şi 
integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislaţiei naţionale armonizate cu cea 
comunitară în domeniul protecţiei mediului; 

- are atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi 
sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a 
nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului 
poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, 
biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute 
de legislaţia specifică în vigoare; 

- îndeplineşte un rol activ pentru asigurarea securităţii mediului prin acţiuni de prevenire a 
riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de 
apă, a aerului, diminuarea fertilităţii solului, poluarea transfrontalieră şi altele. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Comisariatului Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de 
Mediu, impuse de legislaţia de mediu în vigoare, în vederea realizării Programului de Dezvoltare 
Economică şi Socială a judeţului Olt pe anul 2015, având în vedere Programul de Guvernare,  s-au 
stabilit pentru anul 2015 următoarele direcţii de acţiune : 

1. Combaterea schimbărilor climatice 
2. Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale 
3. Managementul deşeurilor şi substantelor periculoase 
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4. Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului; controlul poluării industriale 
5. Protecţia solului şi subsolului 
6. Îmbunătăţirea gradului de educare şi conştientizare, informare, consultare şi participare 

a tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul 
7. Îmbunătăţirea calităţii vieţii în cadrul comunităţilor 

 
1. Combaterea schimbărilor climatice 
În cursul anului 2015 au fost efectuate 8 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: S.C. TMK ARTROM S.A. Slatina, S.C. ALRO S.A. - 
Sediu Social Slatina, S.C. ALRO S.A. - Sediu Secundar Slatina, S.C. Electrocarbon S.A. Slatina, S.C. 
Pirelli Tyres Romania S.R.L. Slatina, S.C. IGO S.A. Caracal, S.C. SMR S.A. Bals şi OMV PETROM 
S.A. – Zona de Producţie 3 Muntenia Vest - Staţia de tratare ţiţei Icoana. 

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. 

In cadrul inspecţiilor efectuate s-a constatat că societăţile comerciale menţionate anterior au 
respectat prevederile HG nr. 780/2006 precum şi 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.  
  

2. Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale 
Au fost realizate 13 inspecţii planificate  în ariile protejate şi siturile Natura 2000 de pe raza 

judeţului Olt. Un număr de 7 arii naturale protejate, atribuite în custodia Direcţiei Silvice Olt, nu au  
deţinut Planuri de management  acestea fiind realizate în cadrul proiectului „Implementarea sistemelor 
Adecvate de Management pentru Protectia Naturii” în cadrul programului POS Mediu.  

Consiliul Judeţean Olt a solicitat MMP - OI POS Mediu aprobarea proiectului "Conservarea 
biodiversităţii în judeţul Olt" şi elaborarea Planului de management. Proiectul a fost reaprobat (după 
modificare conform cerinţelor OI) în Reuniunea Comitetului de Selecţie a Proiectelor din 15.02.2012. 
In vederea începerii implementării proiectului a fost semnat Contract de finanţare nr. 129489/8.06.2012 
între Direcţia Generala AM POS 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. În cursul anului 2015 au fost elaborate Planurile de Management prin proiectul 
„Conservarea biodiversitatii in judetul Olt”, au fost avizate  de APM Olt şi trasmire spre aprobare 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.  

Pentru Aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA 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 Speciala Avifaunistică ROSPA 0106 „Valea Oltului Inferior” 
elaborarea Planului de management face obiectul proiectului "Sincron - Sistem Integrat de 
Management şi conştientizare in România a reţelei NATURA 2000" având ca beneficiar ANPM în 
parteneriat cu MMP, proiect finanţat prin POS Mediu - Axa 4, FEDR şi derulat de Consorţiul format 
din TEAMNET şi BLOM ROMANIA. 

Aria naturala protejata „Valea Oltetului ” ROSCI0266 este atribuită în custodia Asociaţia 
Profesionala Sociologia Militans începând cu data de 08.07.2014, pe o perioada de 10 ani, conform 
Convenţiei de custodie nr. 350/08.07.2014. 
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Asociaţia Profesională Sociologia Militans a elaborat  în curs anului 2015 Planul de 
Management al ariei naturale protejate, a fost avizat de APM Olt şi trasmis spre aprobare MMAP. 
Acest plan a fost elaborat în cadrul  proiectului  “Elaborarea planului de management pentru aria 
naturala protejată Valea Olteţului” realizat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu, 
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Partener în acest proiect este 
Asociaţia oameni pentru natură, natura pentru oameni.   

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 Schimbărilor Climatice ori privind achitarea obligaţiilor de plată faţă de Fondul 
pentru mediu. 

3. Managementul deşeurilor şi substantelor periculoase 
Cu privire la 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 Seveso II, respectiv:  

- 3 amplasamente risc major: SC ADE GAS OIL COMPANY SRL - Punct de lucru Caracal, 
Str. 1 Decembrie 1918, SC ADE GAS OIL COMPANY SRL - Punct de lucru Caracal, Str. Vornicu 
Ureche şi SC ALRO SA – Sediu Principal 

- 2 amplasamente risc minor: SC BULROM GAS SRL Balş şi SC PIRELLI ROMÂNIA 
SRL. 

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  SC ADE GAS OIL COMPANY SRL - Punct de lucru 
Caracal, Str.1 Decemrie 1918, nr.150A  si  SC ALRO SA – Sediu Principal a fost testat Planul de 
urgenţă externă. 

Privind conformarea cu prevederile legislaţiei referitoare la emisiile de COV din activităţi 
industriale (cu excepţia COV din curăţătorii chimice), au fost realizate 5 inspecţii  la obiectivele  
planificate cu privire la  respectarea obligaţiilor prevăzute de  Legea 278/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, constatându-se că toţi agenţii economici verificaţi în anul 2015 (SC SEDA 
Service SRL, SC Volanul de Aur SRL,  SC Capital Auto SRL,  SC Mac Auto SRL, SC PIRELLI 
TYRES SRL, SC TMK ARTROM SA, ) 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. În 
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. 

 Pentru verificarea implementării prevederilor REACH (producători, importatori, utilizatori din 
aval),din inspecţiile efectuate în anul 2015, s-a constatat ca următoarele societăţi comerciale s-au 
preînregistrat pentru următoarele substanţe: 

- SC ALRO SA, pentru: Al, oxid de aluminiu, Si, Mg, Mn, Cu, Fe, smoala, cocs, criolit  
- SC TMK ARTOM SA, pentru produsul mill scale (ţunder). 
- SC ELECTROCARBON SA, pentru: cocs calcinat, carbura de siliciu, electrozi de grafit, 

blocuri catodice, pasta Soderberg, grafit 
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- SC PRISMIAN CABLURI şi SISTEME SRL, pentru: deskojel 8070 M, pet rolatum, cupru, 
aluminiu, fier, zinc  

- SC POP INDUSTRY SRL, pentru sulfat de aluminiu 
- SC PRODNEF COM SRL, pentru aluminiu 
- SC SOVECORD INT SA, societatea are calitatea de utilizator in aval şi nu necesita 

înregistrarea produselor şi substanţelor chimice utilizate. 
Verificarea respectării legislaţiei privind depozitarea deşeurilor, inclusiv cele industriale şi din 

industria miniera a fost dusă la îndeplinire prin realizarea în anul 2015, a unui numar de 32 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” Slatina (4 inspecţii), Depozitul de deşeuri 
neconform clasa „b” Balş (4 inspecţii), Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Caracal (4 inspecţie), 
Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Corabia (4 inspecţii), Depozitul de deşeuri neconform clasa 
„b” Drăgăneşti Olt (4 inspecţie), Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Scornicesti Olt (4 
inspecţie), Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase neconform S.C. SMR S.A. Balş  (SC Vespa 
Investment & Consulting SRL (4 inspecţii), Depozitul de deseuri industriale nepericuloase neconform 
SC Electrocarbon SA (SC Ekomin SRL) – 4 inspectii. 

Din inspecţiile realizate s-a constatat că în anul 2015 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. 

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 „Sistem 
integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” (proiect finanţat prin POS Mediu); 

-  cu excepţia Depozitului de deşeuri neconform clasa „b” Slatina, 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 SC SMR SA 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” Slatina a sistat activitatea. Controalele inopinate efectuate de 
comisariat ulterior acestei date au confirmat această stare de fapt. Între Primăria Municipiului Slatina şi 
Primăria Oraşului Balş a fost încheiat Protocolul nr. 108595/10.11.2014 valabil 2 ani,  privind 
depozitarea în Depozitul neconform clasa „b” Balş a deşeurilor municipale şi asimilabile colectate din 
municipiul Slatina; 

- 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 S.C. SALUBRIS S.A. Slatina, S.C. IGO S.A. Caracal şi S.C. 
UTILITĂŢI PUBLICE CORABIA S.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 2015, în cazul celor 6 depozite de deşeuri neconform clasa „b” din judeţul Olt (Slatina, 
Caracal, Balş, Corabia, Drăgăneşti-Olt şi Scorniceşti) s-a demarat procedura de închidere şi urmărire 
post închidere. Lucrările de închidere a depozitelor fac obiectul proiectului „Sistem integrat de 
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management al deşeurilor în judeţul Olt”, proiect  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 în doua etape: 
- Etapa 1: acoperirea temporară 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 şi evacuare a apei de 
suprafaţă 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 31.12.2015, au fost trasmise notificari de finalizare preliminară  a lucrărilor de către 
constructor la Consiliul Judeţean Olt pentru cele 6 depozite reabilitate (Balş, Slatina, Caracal, 
Scorniceşti, Corabia, Draganeşti-Olt).  

 Conformarea cu prevederile legale privind transportul deşeurilor peste frontiere (inspecţii la 
companii aflate în baza de date a ANPM şi la graniţă) a fost dusă la îndeplinire prin realizarea de către 
Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu a  activităţilor de inspecţie şi control la 
operatorii economici din judeţ care desfăşoară activităţi de colectare, transport, valorificare şi eliminare 
cu titlu profesional. 

Dintre operatorii economici inspectaţi doar SC ALRO SA a desfăşurat transport de deşeuri 
transforntalier. În urma controlului s-a constatat ca s-au respectat prevederile Regulamentului 
1013/2006.  

In cursul anului 2015 a fost efectuat un control în Vama Slatina la solicitarea ANAF şi s-a 
constatat că SC Eit Truks SRL a introdus prin vama Borş  26 de eurocubituri de 1 mc fiecare şi care 
conform Rapoartelor de Încercare întocmite de laboratorul ANAF nu corespund cu CMR prezentat de 
trasportator şi anume răşină apoxidica şi sunt deseuri de apa uzată în amestec cu un ulei greu. In acest 
caz a fost întocmita plangere penala la Parchetul de pe langa Judecătoria  Slatina.  

4. Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului; controlul poluării industriale 
Pentru 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: SC SMR SA Balş (activitatea 2.2), SC 
ALRO SA – Sediu Principal Slatina (activitatea 2.5.a), SC ALRO SA – Sediu Secundar Slatina 
(activitatea 2.5.b), SC BIOMOTOR PROD SRL Deveselu (activitatea 4.1.2), SC ASSANI IMP-EXP 
SRL Stiocăneşti (activitatea 6.6.a), SC EUROSPATIAL SRL Tufeni (activitatea 6.6.b), SC PREMIUM 
PORC NEGRENI SRL (activitatea 6.6.b),  SC TMK ARTOM SA (activitatea 2.3.a şi 2.6), SC ALTUR 
SA Slatina (activitatea 2.5.b), SC AT GRUP PRODIMPEX SRL Scorniceşti (activitatea 6.6.a), SC 
ELECTROCARBON SA Slatina (activităţile 4.2.e şi 6.8 – 2 instalaţii distincte). 

În anul 2010, activitatea SC ZAHĂR CORABIA SA Corabia a fost scoasă de sub incidenţa 
Directivei IPPC. 

În anul 2013, doar SC TMK ARTOM SA Slatina 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. 

La sfarsitul anului 2015 operatorul SC Alro SA a solicitat o noua autorizaţie integrată  de 
mediu. Până la acestă dată autorizaţia integrată de mediu a fost emisă. În anul 2015 a fost revizuită şi 
autorizaţia integrată de mediu pentru SC Premium Porc Negreni în vederea maririi capacităţii de 
producţie.  

 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), s-a realizat prin efectuarea de inspectii la  operatorii economici 
din a căror activitate se generează emisii atmosferice. Inventarul acestor operatori economici cuprinde:  
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> activităţi de topire-turnare metalele neferoase uşoare: SC ZIAL SRL,  SC PRODNEF 
COM SRL, SC PRODAL SRL, SC TURN COM SERV SRL, SC TURNEF SRL, SC EXIM PROD 
COLECT SRL, SC BIACOM NEF TIM SRL, SC SORMAR SRL, SC DELTA ALUMINIU SRL, SC 
AGROVIL SRL, SC TUNC AL 2003 SRL, SC TURFONT SRL, SC PRODUCT NEFER SRL 
Scorniceşti, SC AKTEN METAL SRL Scorniceşti, SC EUCASTING RO SRL Scorniceşti, SC RAW 
MATERIALS COM SRL Valea Mare, SC SUPER YILDIZ SRL Priseaca, SC ALMACO PROFIL 
RPH SRL Brebeni,SC ROMMAR PRODIMPEX SRL Brebeni, SC VIVAL NEF SRL Brebeni, SC 
ALBARKMET NEF SRL Brebeni, SC ANDU SRL Slătioara, SC FULTRANS ADRIAN  SRL.  

Majoritatea acestor activităţi se desfăşoară în zona industrială a municipiului Slatina. 
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, SO2, NOx.  

> activităţi metalurgice: SC ALRO SA, SC ALTUR SA, SC TMK ARTROM SA, SC 
VIMETCO EXTRUSION SRL, SC SMR SA Balş, SC TERMEX SA Balş 

> alte activităţi generatoare de emisii atmosferice: SC ELECTROCARBON SA 
(fabricarea electrozilor siderurgici), SC PIRELLI TYRES ROMÂNIA SA (fabricarea anvelopelor). 

În anul 2015, 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 2015, Staţia de monitorizare a calităţii aerului din municipiul Slatina a înregistrat valori 
crescute ale indicatorilor CO şi SO2 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 Slatina, 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 măsuri (chiar şi 
în cadrul programelor de conformare) privind dotarea cu dispozitive de măsurare continuă a emisiilor.  

In urma celor 51 de controalelor efectuate în 2015 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: SC Fultrans Adrian SRL, SC Agrovil 
SRL, SC Akten MetaL  SRL. Pentru aceste deficiente a fost intocmite adrese catre APM Olt  in 
vederea emiterii Notificarilor in vederea suspendarii autorizatiilor de mediu pentru acesti operatori.  

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). S-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 
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, SC TERMEX SA 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, SO2 - realizată la finalizarea investiţiei de laboratorul de 
specialitate al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt – a evidenţiait încadrarea în valorile limită la 
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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 SC 
Termex SA Bals.  

Verificarea instalaţiilor ce reprezintă surse staţionare de emisii (inclusiv din instalaţii de 
incinerare a deşeurilor), s-a realizat prin efectuarea unui numar de  40 inspecţii planificate şi 
neplanificate, cu privire la respectarea  obligaţiilor prevăzute de lege de către titularii activităţilor care 
constituie surse fixe importante de emisii de poluanţi atmosferici, respectiv în cazul în cazul constatării 
faptelor ce conduc la degradarea factorului de mediu aer.  

Pentru nerespectarea obligaţiei de transformare a surselor difuze în surse de emisii dirijate, 
stabilită la art. 59, alin. (1) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, au fost 
aplicate 4 amenzi contravenţionale în valoare totală de 60 mii lei, în concordanţă cu art. 79, alin. (2), 
lit. b) şi  c) din acelaşi act normativ.  

Pentru verificarea conformarii cu prevederile legislaţiei referitoare la emisiile de COV din 
activităţi industriale (cu excepţia COV din curăţătorii chimice), au fost realizate 5 inspecţii  la 
obiectivele  planificate cu privire la  respectarea obligaţiilor prevăzute de  Legea 278/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, constatându-se că toţi agenţii economici verificaţi în anul 2015 
(SC SEDA Service SRL, SC Volanul de Aur SRL,  SC Capital Auto SRL,  SC Mac Auto SRL, SC 
PIRELLI TYRES SRL, SC TMK ARTROM SA, ) 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. 

5. Protecţia solului şi subsolului 
În cursul anului 2015 au fost efectuate 40 de controale la cele 35 instalaţii care exploatează ţiţei 

pe raza judeţului Olt. S-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 32 de controale la agenţii economici care exploatează resurse 
minerale (nisip şi pietriş) pe raza judeţului Olt. In urma controalelor  au fost aplicate sanctiuni 
contraventionale in valoare de 80 mii lei.  

Siturile 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 SA – G.Z. Mamu-Oteşti şi G.Z. Vâlcele-Slătioarele)  cu situri contaminate identificate şi in 
cazurile de Anexa P.  

Programele  de conformare din autorizaţiile de mediu emise pentru funcţionarea  obiectivelor  
OMV PETROM SA 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. 

6. Îmbunătăţirea gradului de educare şi conştientizare, informare, consultare şi 
participare a tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul 

Această direcţie de actiune a fost realizată prin colaborarea cu elevii: 
- pentru o mai bună documentare a problemelor de mediu, desfăşurată în următoarele unităţi 

şcolare: Grupul Şcolar Industrial Construcţii-Montaj Slatina, Şcoala cu clasele I-VIII „Eugen Ionescu” 
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Slatina, Colegiul Naţional Vocaţional “Nicolae Titulesc” Slatina, Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina, 
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Slatina,  

- pentru cunoaştere legislatiei, pentru responsabilizarea acestora în  problematica respectării 
legilor în vigoare, facilitarea  accesului în unităţile industriale ce se vizitează de către elevi,  

- pentru sprijinirea unităţilor şcolare în definitivarea şi implementarea proiectelor propuse, fiind 
parteneri pentru pregătirea tinerilor şi implicarea acestora în activităţi care să le conştientizeze 
responsabilitatea derulării de activităţi de protecţia mediului al Grupului Industrial Metalurgic Slatina, 

- participarea la evaluarea lucrarilor expuse în cadrul expozitiilor de artă şi foto pe tematica de 
protecţia mediului organizată în cadrul proiectului “ Natura casa noastră”, participarea la organizarea 
acţiunilor de ecologizare şi plantari de arbori împreuna cu asociaţiille voluntare de mediu.  

Au fost organizate activităţi, cu unităţile de invatamant din judeţul Olt, cu ocazia celebrării Zilei 
Mediului şi zilei Garzii Naţionale de Mediu. 

7. Îmbunătăţirea calităţii vieţii în cadrul comunităţilor 
Au fost verificate instalaţiile 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 
fonduri) . 

La nivelul judeţului Olt exista 8 instalaţii de tratare ape uzate menajere. 
Staţiile de epurare: Slatina, Scorniceşti, Potcoava, Piatra Olt, Drăgăneşti Olt sunt administrate 

de SC COMPANIA DE APĂ SA şi în conformitate cu măsurile stabilite prin programele de 
conformare ale  autorizaţiilor de mediu emise pentru fiecare din aceste obiective au fost supuse 
reabilitării în baza unor proiecte finanţate din fonduri europene. 

Lucrările la staţiile de epurare: Slatina, Scorniceşti, Potcoava au fost finalizate iar pentru staţiile 
de epurare Drăgăneşti Olt şi Piatra Olt au fost realizate in proporţie de 99,9%. 

Staţiile  de epurare Corabia şi Caracal au fost  recent  preluate de SC Compania de Apa Olt  
care urmează să  efectueze  lucrări de investiţii privind construirea unor staţii de epurare conforme. 

Staţia  de epurare  Balş nu a intrat în Compania de Apa Olt. Staţia de epurare din Balş nu este 
modernizată şi nu există un plan de modernizare, societatea care a administrat-o, SC Aquatrans SRL, a 
intrat în faliment în anul 2015.  

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 că 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. 

Garda Nationala de Mediu participă la verificarea conformării cu prevederile legislatiei de 
mediu privind implementarea proiectelor cu finantare europeană.  

In anul 2015, GNM-CJ Olt a realizat împreuna cu APM Olt un numar de 297 controale privind 
verificarea respectării legislaţiei de mediu în vigoare pentru proiectele finanţate din fonduri europene, 
atât pe parcursul realizării proiectelor  cât şi la finalizarea acestora.  

 În conformitate cu protocolul încheiat în anul 2015 cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale (AFIR) şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM), pentru proiectele cu finantare 
europeană implementate de AFIR în cadrul măsurilor finanţate prin PNDR 2014-2020, Garda 
Naţională de Mediu prin Comisariatele Judeţene va fi instituţia care va realiza verificarea 
implementarii proiectelor cu finaţare europeană privind respectarea legislaţiei de mediu în vigoare. 
ANPM prin agenţiile teritoriale va asigra avizarea acestor proiecte.  

Conform acestui  protocol pentru a creşte viteza de implementare a acestor proiecte GNM va 
realiza controlale în termen de maxim 10 zile de la depunerea cererilor de către titularii de proiecte. De 
specificat că acest termen nu a fost depăşit, pentru GNM-CJ Olt şi APM Olt verificarea implementării 
proiectelor cu finanţare europeană a fost o prioritate.  
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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 Slatina şi Sistemul Hidrotehnic Independent Olt, 
cu sediul în localitatea Jitaru, jud. Olt. 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt Slatina este subunitate fără personalitate juridică a 
Administratiei Bazinala de Apa Olt Rm.Vâlcea şi îşi desfăşoară activitatea în bazinele hidrografice 
Olt,Teleorman si Siu pe raza judeţelor Olt si Teleorman. Subunitatea se finanţează din venituri proprii. 

Lungimea totala a retelei hidrografice administrate este de 1467,1 km cuprinzind un numar 
de 78 cursuri de apa cadastrate, cele mai importante fiind raurile Olt si Oltet, paraurile Iminog, Beica, 
Dirjov, Teslui, Gemartalui. Lungimea retelei hidrografice neamenajate este de 1351,675 Km, iar a celei 
amenajate este de 115,425 Km. 

Pe reteaua hidrotehnică amenajată , SGA Olt are în administrare:  
- 90,75 km diguri de aparare impotriva inundatiilor ( dig Potelu-Corabia la Dunare, 

digurile Islaz-Moldoveni, Beciu-Lita pe Olt la Islaz, digurile Morunglav si Dobrun pe 
raul Oltet, s.a.); 

- 78,90 km regularizari de cursuri de apa ( rau Olt la Islaz, Gemertalui, Gengea, 
Iminog, Oltet, Trepteanca); 

- 5,58 km aparari si consolidari de maluri ( rau Oltet la Morunglav, Voineasa si 
Dobrun, pr. Dejeasca la Vitomiresti); 

- lacuri de acumulare cu rol de atenuare a undelor de viitura in administrarea SGA 
Olt = 10 lacuri ( Saltanesti, Brebeni, Caracal, Draghiceni, Alesteu, Diosti, Grozavesti, 
Redea, Redisoara si Vladila, ultimele trei fiind preluate de la ANIF in anul 2012 ); 

- derivatii de debite pentru irigatii aflate in administrarea SGA Olt, doua lucrari: 
Derivatia Ipotesti si Derivatia Draganesti ( aflate in conservare). 

Princiaplele activitati desfasurate in anul 2015 au fost urmatoarele : 
� Activitatea de gestiunea resurselor de apa si activitatea de inspectie a apei 
-   351 verificari si analize la folosinte; 
-   964 receptii apa si balast  conform abonamentelor emise ( 164 abonati); 
-   180 acte de reglementare, din care: 109 autorizatii de g.a., 58 avize de g.a si 13 notificari 
g.a. 
-     88 consultante tehnice acordate beneficiarilor; 
-    40 rapoarte si sinteze bazinale de gospodarire a apelor; 
-    urmarirea implementarii directivelor europene (rapoarte, colaborari, participari in 
grupuri de lucru) -   14; 
- activitati de inspectie la folosintele de apa = 94 actiuni, din care 14 la balastiere, 8 la 

acumulari / iazuri, 3 salubrizari, 69 alte situatii ; 
- sanctiuni aplicate  =  2 avertismente, doua amenzi in valoare totala de 155.000 lei, 2 

penalitati de depasire a cantitatilor de balast extrase in valoare de 5.000 lei. 
 
       Alte activitati specifice activitatii de gestiune a resurselor de apa.- 142 ( rapoarte si sinteze 

cerute de alte institutii, colaborari,   participare in comisii); 
                    - participare periodica la sedintele Comisiei Judetene de Avizare Tehnica – APM 

                -participare la analize proiecte cu impact zonal - convocari  ARPM Craiova 
                -colaborari in cadrul grupului de lucru Directiva Nitrati - pt. fundamentari proiecte 
                -colaborari in cadrul grupului de lucru pentru PLAM 2011 - factorul apa 

                     -colaborari in cadrul grupului de lucru pt. " Proiect integrat colectare deseuri jud Olt"  
                -sesizări  
                -fisele sintetice de gospodarire a apelor 
                -monografia economico-militară a jud Olt 
                -contributie ISU-Plan de secetă jud. Olt 
                -contributie Plan jud de aparare-sectiune poluari accidentale  
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                -organizare actiuni dedicate Zilei Apei 
 

� Activitatea Laboratorului de Calitate a Apei 
 
Monitoringul calitativ s-a asigurat permanent urmarind incadrarea indicatorilor de calitate a 

apelor in limitele impuse de normative. Aceasta activitate are la baza analizele fizico-chimice si 
biologice efectuate de laboratorul propriu, conform unui program prestabilit ( manual de operare ). 
Acest program urmareste asigurarea  functionarii Sistemului National de Supraveghere si control a 
calitatii apelor. 

In acest cadru, pe anul 2015 s-au efectuat un numar de 9547 analize fizico-chimice si biologice 
fata de 6811 cate erau programate conform Manualului de Operare pentru anul 2015, dupa cum 
urmeaza: 

- 9305 analize fizico-chimice  ( 2514 determinari-ape de suprafata, 522 determinari-lacuri, 
738 determinari- ape subterane, 2274 determinari –surse impurificatoare, 29 determinari- 
poluari accidentale, 1793- controlul calitatii, 1435- terti-agenti economici); 

- 242 analize biologice. 
 L.C.A. Slatina este acreditat RENAR din anul 2005, iar din anul 2010 s-a acreditat RENAR in 
Program   MULTISAIT pe bazinul hidrografic Olt. 
 

� Activitatea Statiei Hidrologice Slatina  
In anul 2015, activitatea de hidrologie s-a desfasurat la 11 statii hidrometrice de rau, 3 statii 

hidrometrice de lacuri de acumulare (Strejesti, Slatina 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 prin statii de observatii si masuratori hidrometrice si hidrogeologice in regim clasic si 
in programul DESWAT. S-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 foraje hidrologice dintre care 55 de ordinul I ( 
H> 20m)  si 19 de ordinul II ( H< 20m).  

Programul de observatii, masuratori si transmisii a avut caracter unitar, permanent si obligatoriu 
desfasurandu-se conform programului de activitate. Pe langa estimarile din planul anual, suplimentar s-
au inregistrat citiri de nivel si masuratori debit la statiile hidrometrice, datorate depasirii cotelor de 
atentie pe parcursul anului 2015. 

S-au efectuat: 
- 9617 masuratori niveluri la rauri, 3199 masuratori niveluri la folosinte, 2724 masuratori 
niveluri la statii de  
   lac, 8664 masuratori niveluri la foraje hidrogeologice; 
- 848 masuratori de debite la rauri,  276 masuratori de debite la 23 izvoare, 120 masuratori de 
debite de aluviuni; 
- 7942 masuratori de temperatura apa/aer la rauri, 2104 masuratori de temperatura apa/aer la 
acumulari, 2400 masuratori de temperatura apa la foraje; 
- 365 bilant (zilnic) al apei la rauri, 1095 bilant (zilnic) la lacuri de acumulare; 
- 7942 transmisii niveluri,temperaturi, precipitatii la rau, 480 transmisii niveluri foraje; 
- 203 actiuni de indrumare si control la statiile hidrometrice 
 

� Activitatea de Exploatare, intretinerea si repararea lucrarilor hidrotehnice din 
administrarea proprie, intretinerea si igienizarea cursurilor de apa 

Activitatea de exploatare, intretinere si reparaţii constructii si lucrări hidrotehnice si intretinere 
si igienizare cursuri de apa s-a desfasurat prin intermediul a 5 formaţii de lucru si o formaţie de 
reparaţii, exploatare utilaje şi mijloace de transport, suportul de utilaje si mijloace de transport fiind 
asigurat in principal de un număr de 4 autocamionete, o autobasculanta, doua excavatoare pe senile, 
trei buldoexcavatore , un incarcator frontal, un buldozer S 1500 si o draglina DHM (buldozerul si 
draglina, cu durata normata de viata demult depăşită vor fi propuse la casare). 
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In cursul anului 2015 au fost executate lucrări de exploatare si întretinere curenta la toate 
lucrările si construcţiile hidrotehnice din administrare si lucrări de reparaţii curente la unele lucrări si 
constructii hidrotehnice (ex. reparaţie curenta baraj Redisoara - refacere pereu, rep. curenta regularizare 
parau Trepteanca la Vitomiresti) si reparatii curente la cantoane, atelier mecanizare, sediu SGA Olt). 

Au fost executate lucrări de decolmatare pe un număr de 18 cursuri de apa, pe teritoriul a 23 de 
U.A.T. - uri afectate in anii anteriori de inundaţii prin revărsări de ape peste maluri , lungimea totala pe 
care s-au executat decolmatari fiind de  52,5 km albii, cu un volum total de terasamente de 204 600 
mc). S-a avut in vedere executarea lucrărilor de decolmatare cu prioritate in localitatile in care cursurile 
de apa s-au revarsat frecvent in ultimii ani. Ca un efect pozitiv al lucrărilor de decolmatare executate , 
in anul 2015, desi au fost atinse maxime de precipitaţii căzute apropiate ca valoare de cele din 2014, au 
fost afectate de revărsări un număr de 8 localitati, fata de un număr de 33 localitati afectate in 2014. 

In ceea ce priveşte volumele fizice de lucrări prevăzute in Planul tehnic al S.G.A. Olt pe anul 
2015, majoritatea indicatorilor au fost realizaţi sau chiar depăşiţi (ex. terasamente cursuri amenajate 
9,62 km , adica 106,9 % fata de programat, terasamente cursuri de apa neamenajate, 42,9 km , adica 
188,9% fata de programat, lucrări din beton - peree 843 mp, adica 222,52 % fata de programat, lucrări 
din piatra si anrocamente , 162,8 mc , adica 120,6 % fata de programat). 

Referitor la proiectele si obiectivele de investiţii promovate de A.B.A. Olt, finantate din 
bugetul de stat si fonduri europene in judeţul Olt si judeţul Teleorman, BH Olt, sunt in derulare un 
număr de 3 obiecte de investiţii, niciunul finalizat si fara alocari de fonduri in anul 2015. 

Probleme deosebite sunt in legătură cu obiectivul " Regularizare răul Oltet la Jancu Jianu, 
pentru care este necesar a fi alocate fondurile necesare fmalizarii investiţiei ( realizat cumulatconform 
inventar la 31.12.2014 , C+M = 9 041 341,04 lei, valoare totala actualizata la 31.12.2014 = 13.244.000 
lei). 

De asemenea, nerealizarea obiectivului " îndiguire râul Olt pe sector Islaz-Moldoveni "realizat 
cumulat conform inventar la 31.12.2014, C+M = 1 818 694,05 lei, valoare totala actualizata la 
31.12.2014 - 19 119 000 lei) are ca efect extinderea zonelor in care linia de aparare este intrerupta si a 
eroziunilor de mal, riscul producerii de inundaţii si pierderea de terenuri agricole prin erodarea 
malurilor fiind foarte ridicat, mai ales in situatia in care se produc viituri simultane pe fluviul Dunarea 
si râul Olt. 

     Un număr de 5 proiecte noi, cu studii de fezabilitate elaborate , sunt avizate cu indicatori 
tehnico - economici aprobati prin ordin de ministru (cel mai vechi din 2008). 

     Un număr de 3 proiecte, cu studii de fezabilitate elaborate, sunt in curs de avizare. 
Au fost transmise la ABA Olt un număr de 5 note de fundamentare pentru lucrări noi de 

investitii sau reparaţii la lucrări afectate de viituri in anii anteriori. 
 

� Aparare Impotriva Inundatiilor –Dispecerat 

Pe parcursul anului 2015 la nivelul bazinului hidrografic Olt un numar de 13 localitati au fost 
afectate de inundatii, cauzele fiind revarsarea cursurilor de apa, scurgeri de pe versanti si ploi 
abundente (pagube: case, anexe, obiective socio-economice, poduri, drumuri comuna,drumuri judetene, 
culturi agricole etc.).  

Au fost intocmite si transmise 29 rapoarte operative si 6 rapoarte de sinteza. La nivelul biroului 
au fost prelucrate 188 de informari/atentionari/avertizari meteorologice si 148 de 
informari/avertizari/atentionari hidrologice, dintre care 4 avertizari hidrologice pe fluviul Dunarea. 
Fluxul informational hidrometeorologic al Centrului Operativ din cadrul S.G.A. Olt a decurs in bune 
conditii, s-au monitorizat permanent nivelurile si debitele  cursurilor de apa de pe raza judetului Olt. 

 Formatiile de lucru au monitorizat si supravegheat permanent lucrarile cu rol de aparare din 
administrare. In luna noiembrie (26-28.11.2015) S.G.A. Olt a intervenit pe raza comunei Valea Mare 
pentru a suprainalta malul drept unde era o trecere prin vad si pentru a preveni revarsarea paraului 
Chiara. In anul 2015 nu au fost semnalate poluari accidentale care sa afecteze cursurile de apa, in 
perioada ianuarie-aprilie s-a realizat verificarea starii de salubritate a localitatilor. In luna noiembrie 
2015 s-a desfasurat verificarea anuala a starii tehnice la lucrarile cu rol de aparare impotriva 
inundatiilor. 
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Totodata biroul A.I.I.D.  a asigurat asistenta pentru intocmirea corecta a rapoartelor operative 
ale Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta pentru 11 localitati. 

Incepand cu luna august, la sediul S.G.A. Olt au fost organizate lunar intalniri ale Comitetului 
Tehnic de Colaborare la nivel judetean , din care fac parte institutiile  Directia Silvica Olt, Garda 
Forestiera, Agentia pentru Protectia Mediului, Garda Nationala de Mediu, Sistemul Hidrotehnic 
Independent Olt, S.G.A. Olt asigurand secretariatul. In cadrul acestor intalniri, sunt analizate 
problemele aparute in cadrul colaborarilor interinstitutionale pentru institutiile aflate in subordinea 
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si se asigura sprijin in vederea solutionarii acestora. 

S.G.A. Olt a participat la 35 de sedinte ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, din 
care doua  sedinte ordinare conform „ Planului de activitati al C.J.S.U.” si 33 de sedinte extraordinare 
ca urmare a manifestarii unor situatii de urgenta generate de fenomene hidrometeorologice periculoase 

Principalele obiective asumate de conducerea S.G.A. Olt pentru anul 2015, dintre care 
enumeram mentinerea lucrărilor aflate în administare proprie la parametrii optimi de exploatare, 
realizarea lucrărilor programate, cresterea calitătii lucrărilor executate, intensificarea actiunilor de 
control si îmbunătătirea colaborării cu administratiile locale pentru asigurarea unei stări 
corespunzătoare de salubrizare a cursurilor de apă, cresterea capacitatea administratiilor locale de a 
mentine si a îmbunătăti capacitatea de tranzitare a debitelor de viitură pe cursurile de apă neamenajate, 
monitorizarea permanenta a apelor de suprafata si subterane, a agentilor economici care desfasoara 
activitati ce au legatura cu apele, in vederea indeplinirii  obiectivelor din domeniul gospodaririi apelor 
au fost realizate in  totalitate. 

Sistemul Hidrotehnic Independent Olt este subunitate a Administratiei Bazinale de Apa 
Arges - Vedea, cu sediul in sat Jitaru, oras Scornicesti. 

 Apele aflate in spatial hidrografic administrat de SHI Olt sunt situate in bazinele hidrografice 
ale riurilor  Vedea, Arges si Calmatui de pe raza judetelor Olt si Arges. 

Reglementarea folosintelor de apa – In cursul anului 2015 au fost emise 43  acte de 
reglementare, la solicitarea agentilor economici. 

Cunoaşterea resurselor de apă, monitorizarea stării şi evoluţiei cantitative a resurselor de 
apa 

- Intreţinerea şi repararea forajelor hidrogeologice de observaţii din reţea. Lunar au fost 
realizate masuratori la 34 foraje hodrogeologice, la 12 posturi pluviometrice, la 4 statii hidrometrice pe 
curs de apa si la o statie hidrometrica pe lacul Rusciori; 

- Au fost realizate 157 actiuni de control la obiectivele consumatoare de apa si 674 actiuni 
pentru intocmirea proceselor verbale de stabilire a consumului de apa; 

- Au fost realizate 1327 actiuni de verificare a obiectivelor neconsumatoare de apa 
executate pe ape sau care au legatura cu apele; 

Exploatarea, intreţinerea şi repararea infrastructurii de gospodarire a apelor din 
administrare, Conf. PGA / 2015 

  In anul 2015, realizareaivitatilor din planul tehnic se prezinta astfel: 
- Ore exploatare= 41100 ore / 41100 ore 
- Terasamente = 2,0 miimc / 0 
- Lucrari din piatra= 535mc / 535mc 
- Aparari de mal cu geocontainere = 800mp / 925mp 
- Regularizari si reprofilari de albii amenajate= 4,9 km / 4,0 km 
- Regularizari si reprofilari de albii neamenajate =7,3km / 16,65km 
- Intretinere cursuri de apa= 17km / 17km 
- Vopsitorii si zugraveli= 555mp / 555mp 
- Cosiri de vegetatie= 9,6ha / 9,6ha 
- Nr. manevre la echipamente = 4buc / 6buc 

Imbunatăţirea prognozelor, creşterea timpilor de reacţie a autorităţilor implicate, precum 
şi îmbunătăţirea exploatării coordonate a acumulărilor; 

       Actiunea desfasurata in cursul anului 2015 a constat in:  
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     a) Urmarirea în exploatare a lucrarilor din administrarea SHI Olt şi intocmirea rapoartelor 
privind Comportarea Constructiilor la obiectivele proprii, precum: 

    - Baraje de acumulare = 1buc, 
    - Indiguiri = 6 / 40,2km 
    - Regularizari de albii = 5 / 41,6km 
    - Consolidari de mal = 7 / 11,676km 
    - Cantoane si sedii = 5 buc; 
    - Axe cadastrale – 7 buc 
      b)  Urmarirea în exploatare a barajelor şi lacurilor agropiscicole din administrarea tertilor si 

intocmirea de rapoarte informative, pentru un numar de 52 baraje.  
Asigurarea sistemului informţional şi de aparare împotriva inundaţiilor; 
Asigurarea fluxului informational către GST SGA Slatina, Dispecerat ABA Arges – Vedea, s-a 

asigurat permanent prin personalul de tura si a constat din primirea si transmiterea de informatii cu 
character de gospodarire a apelor. O buna colaborare s-a materializat intre SHI Olt si institutii ale 
statului cu atributii in domeniu precum: ISU Olt, CJSU Olt şi CLSU din judeţ. 

In lunile Octombrie – noiembrie 2015 la nivelul fiecarui judet s-a desfasurat actiunea de 
verificare a tuturor lucrarilor cu rol de apoarare impotriva inundatiilor, indifferent de detonator, de 
catre o comisie mixta formata din reprezentanti ai MMAP, ANAR, ABA Olt, ABA Arges – Vedea, 
ISU Olt, Institutia Prefectului jud. Olt si Arges, SGA Olt, SHI Olt si reprezentantii beneficiarilor. 

In lunile martie - aprilie 2015 la nivelul judetului Olt , conform ordinului Prefectului o comisie 
formata din reprezentanti ai Prefecturii Olt, ISU Olt, GNM- CJOlt, SGA Olt si SHI 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. 

Dezvoltarea infrastructurii Sistemului de gospodarire a apelor 
 Actiunea a constat in cursul anului 2015 prin: 
a)  lucrari de investitiui finantate de la bugetul statului, pentru urmatoarele obiective: 

- Indiguirea riului Vedea la Corbu, pe o lungime de 1,9 km, realizat 100% 
- Suprainaltarea digului de pe malul sting al riului Vedea in localitatea Corbu pe o 

lungime de 2,0km, realizat 100% 
- Continuare lucrari la obiectivul Regularizare riu Vedea la Icoana, realizat 98%. 

b) lucrari realizate din venituri proprii ale ABA Arges – Vedea in parteneriate cu primariile 
locale, in vederea  marirea capacitatilor de scurgere a debitelor de viitura si reducerea riscului de 
producere a inundatiilor. 

Actiunea a constat in lucrari de decolmatare a albiilor minore ale  cursurilor de apa, in 
urmatoarele localitati: 

              1. Decolmatare pârâu Doroftei la Crîmpoia L= 5,2 Km / 55,96 miimc,  
              2.Decolmatare parau Dorofei la Serbanesti L= 1,75Km / 11,57 miimc 
              3.Decolmatare piriu Dorofei la Nicolae Titulescu L=5,6km / 44,26 miimc 
              4.Decolmatare râu Vediţa la Coloneşti L= 2,5Km / 32,55 miimc,  
              5. Decolmatare pârâu Plapcea la Constantineşti L= 2,1 Km / 19,8 miimc 
              6.Decolmatare piriu Mogosesti = 2,0km / 7,0miimc 
              7.Decolmatare mecanica riu Vedea, zona dig I Tufeni L= 0,9km / 6,0 miimc 
Colaborarea cu celelalte servicii publice deconcentrate și autoritățile publice locale 
Sistemul Hidrotehnic Independent Olt în activitatea de aplicare a legislaţiei specifice din 

domeniul gospodăririi apelor a colaborat în această perioadă cu : autorităţile administraţiei publice 
locale, Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii de Mediu, Consiliul Judeţean Olt, Agenţia de Protecţia 
Mediului Olt, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, 
Inspectoratul în Construcţii Olt, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, Direcţia Agricolă, etc. 

Împreună cu aceste instituţii şi autorităţile publice locale s-au efectuat acţiuni de control şi 
inspecţie comune pe baza unor tematici ordonate de autorităţile centrale, acţiuni de control comune 
pentru rezolvarea unor sesizări adresate de cetăţenii din judeţul Olt, fie direct S.H.I. Olt sau altor foruri 
superioare. 
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 Direcţia Silvică Olt 
   
Suprafata de pădure  la nivel de judeţ este  de 54.834 ha, ceea ce reprezinta aproximativ 10 % 

din suprafaţa totală a judeţului. Raportând suprafaţa de pădure la numarul de locuitori, rezulta o medie 
de  0.11 ha/locuitor, faţă de  0.26 ha/locuitor cât este la nivel naţional,  respectiv  0.33 ha/locuitor, la 
nivel european. 

Din suprafaţa totală de pădure de 54.834 ha, 31.034 ha sunt păduri proprietate publică a 
statului, iar 23.800 ha, păduri proprietate particulară. 

Suprafaţa de pădure administrată este de 42.723 ha, din care 31.034 ha, păduri proprietate 
publica a statului, iar 11.689 ha, păduri proprietate particulară. 

Regenerarea padurilor 
Faţă de un program de regenerări total de 229 ha, din care 104 ha regenerări naturale şi 125 ha 

împăduriri integrale, D.S.Olt a realizat la sfârşitul anului 2015,  238 ha, din care 125 ha  regenerări 
naturale şi 113 ha împăduriri integrale. 

În total s-au împădurit 461 ha, folosindu-se  1,8 milioane de puieţi forestieri, majoritatea fiind 
produşi în pepinierele din cadrul D.S.Olt. 

Valoarea totală a lucrărilor efectuate a fost de 3 928 715 lei, din care 891 992 lei din fonduri 
bugetare. 

Fond forestier 
 Cota de masă lemnoasă aprobată spre exploatare pentru anul 2015 a fost de 86 000 mc şi a fost 
realizată în proporţie de 100%. 

S-au valorificat 87,19 mii mc, din care 55,32 mii mc masă lemnoasă „pe picior”, 30,47 mii mc 
masă lemnoasă „fasonată” şi 1,4 mii mc cherestea şi alte semifabricate. 

În ceea ce priveşte situaţia recoltării şi valorificării produselor accesorii fondului forestier, în 
anul 2015 situaţia se prezintă astfel : 

a) plante mediniale 10.0 to, faţă de un program de 10.0 to; 
b) fructe de pădure 165,6 to, faţă de un program de 140 to . 
Valorificarea plantelor medicinale şi a fructelor de pădure recoltate s-a facut pe piaţa internă . 
În ceea ce priveşte lucrările de îngrijire în arboretele tinere, în păduri proprietate publică a 

statului, faţă de un program de 1.101 ha , s-au realizat 1.087 ha din care : 
- degajări – 23 ha ; 
- curăţiri 226 ha ; 
- rărituri 806 ha ; 
- elagaj artificial 32 ha. 
Vânătoare 
În urma desfăşurării acţiunilor de vânătoare pe fondurile cinegetice gestionate, s-au obţinut 
următoarele rezultate :  

Nr 
crt 

Specia 
Cota aprobata 

(buc) 
Cota recoltata 

(buc) 
Ponderea recoltei din cota 

(%) 
Masc. Femele Masc. Femele Masc. Femele 

1 Cerb comun - - - - - - 
2 Cerb lopatar 2 3 - 1 - 33 
3 Caprior 4 6 - - - - 
4 Capra n. - - - - - - 
5 Mistret 22 16 73 
6 Urs - - - 
7 Iepure 40 24 60 
8 Lup - - - 
9 Vulpe 28 25 89 
10 Fazan 60 20 33 
11 Potarniche 120 - - 
12 Prepelita 220 - - 
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Nerealizarea cotelor de recoltă s-a datorat în principal lipsei de solicitări din partea vânătorilor 

straini sau români, din diverse motive :  
• tarifele practicate de RNP - Romsilva sunt în general mai mari decat cele practicate de 

celelalte asociaţii de vânătoare, al căror număr a crescut dupa anul 2011 ; 
• D.S.Olt a pierdut fonduri cinegetice importante care işi aduceau un aport mai mult decat 

semnificativ  în balanţa economică a activităţii cinegetice ; 
• pana în anul 2011 , D.S.Olt , era singurul gestionar din judeţul Olt care gestiona fonduri 

cinegetice cu Cerb lopătar şi Cerb comun, astfel încat  deţinând un oarecare monopol, putea să-şi  
impună preţurile practicate de R.N.P - Romsilva ; 

La speciile de cervide, s-au realizat numai selecţiile, trofeele nerealizandu-se din lipsă de 
solicitări din partea vânătorilor străini sau români . 
 

Protecţia şi paza  pădurilor 
Pentru menţinerea unei stări fitosanitare corespunzatoare a pădurilor, pentru anul 2015 au fost 

prevazute o serie de lucrări cu caracter atât de prevenire cât şi de combatere dupa cum urmează : 
În pepiniere : 
-   combaterea insectelor în pepiniere, pe o suprafaţă de  16,4 ha ; 
-   combaterea paraziţilor vegetali, pe o suprafaţă de 20 ha. 
În arborete : 
-   combaterea diverselor insecte, pe o suprafata de 242,5 ha ; 
-   combaterea paraziţilor vegetali, pe o suprafaţă de 26 ha ; 
Minim sanitar : 
-   linii izolatoare, în suprafaţă de 12 ha . 
În vederea prevenirii şi combaterii tăierilor ilegale de arbori s-au efectuat împreună cu I.J.J Olt, 

I.J.P Olt şi Garda Forestieră – Rm. Valcea, 3622 acţiuni. 
S-au constatat 21 infractiuni, au fost aplicate 786 contravenţii, s-au confiscat 295 mc, valoarea 

amenzilor aplicate ridicandu-se la 2 420 000 lei. 
Volumul arborilor tăiaţi ilegal în anul 2015 a fost de 2954 mc (0.07 mc/ha), iar valoarea 

pagubelor a fost de 838 409 lei. 
 

Obiectivele pe care D.S.Olt şi le-a propus să le realizeze  în Planul de Guvernare 2013-2016 au 
fost realizate în proportie de 100% , cu excepţia retrocedării suprafeţelor cu pădure foştilor proprietari,  
acest lucru datorându-se condiţiilor procedurale de validare (nu toate solicitarile de retrocedare au fost 
validate de Comnsna Judeteana de aplncare a legnlor fondulun funcnar , existând în acest sens procese pe 
rol în instanţele de judecată).   

 De asemenea principalii indicatori - sarcini sintetice , productie fizica , indicatori financiari, 
etc, au fost realizati la nivelul programului stabilit. 
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Capitolul 12 – Politica fiscal-bugetară 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt 
I. Realizarea veniturilor bugetare pe total şi pe bugete în anul 2015, comparativ cu 

realizările anului 2014 
● Realizarea programului de încasări nete comunicat de M.F.P.- A.N.A.F.  în anul 2015, 

comparativ cu anul 2014  se prezintă astfel: 
 
                                                                                                                            - lei - 

 

Program 
Ianuarie-

decembrie   
2015 

Realizat 
Ianuarie-

decembrie  
2015 

Grad de 
realizare 

% 

Program 
Ianuarie-

decembrie 
2014 

Realizat 
Ianuarie-

decembrie 2014 

Grad de 
realizare 

% 

Bugetul de stat 407.720.000 400.689.942 98,28% 363.043.000 334.533.993 92,15% 

Bugetul asigurărilor  
sociale de stat 

315.150.000 336.727.580 106,85% 310.139.000 334.319.610 107,80% 

Bugetul FNUAS 150.980.000 158.196.785 104,78% 126.095.400 137.616.902 109,14% 

Bugetul asigurărilor 
pentru 
şomaj 

11.360.000 11.919.159 104,92% 9.862.600 10.129.717 102,71% 

 
T O T A L 

885.210.000 907.533.466 102,52% 809.140.000 816.600.222 100,92% 

   
 
 
 
 

309,83

363,04

414,53
310,14

313,12
126,1

11,33
9,86

889,18 809,14

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

 BS BASS BGC

Comparatie program de incasari in anul 2015 fata de 2014

2015

2014

 
 



Pagina 148 din 195 

400,69

334,53 336,73
334,32

158,2

137,62

11,92 10,13

907,53
816,6

0

200

400

600

800

1000

 BS BASS BGC

Comparatie  incasari in anul 2015 fata de 2014

2015

2014

 
 
 Situaţia privind gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare, la nivelul 

structurilor teritoriale, pe anul 2015, se prezintă astfel:   
                                                                                                        - lei - 

UNITATE FISCALĂ 
Program anul 

2015 
Realizat anul 

2015 

Grad de 
realizare 

% 

SF  MUN Slatina 434.110.000 449.942.688 103,65% 

SF  MUN CARACAL 113.220.000 118.155.976 104,36% 

SFO  BALS 43.360.000 42.573.506 98,19% 

SFO  Corabia 50.960.000 50.212.025 98,53% 

C. MIJLOCII 243.560.000 246.649.271 101,27% 

TOTAL   885.210.000 907.533.466 102,52% 

Ponderea fiecarei unitati fiscale in total incasari in anul 2015 de 907,53mil.lei

Bals  4%

rabia 5%

CM 28%

Caracal 13%

Slatina  50%
Slatina

Caracal

Bals

Corabia

CM

 
Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2015, comparativ cu 

realizările anului 2014 se prezintă astfel:                                                                       
                                                                                                              - lei- 
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Realizat 

Cumulat  2015 
Realizat 

Cumulat 2014 

Grad de realizare 
2015/2014 

% 

Bugetul de stat 400.689.942 334.533.993 119,78% 

Bugetul asigurărilor  sociale de stat 336.727.580 334.319.610 100,72% 
Bugetul FNUS 158.196.785 137.616.902 114,95% 

Buget asigurărilor pentru şomaj 11.919.159 10.129.717 117,67% 

T O T A L 907.533.466 816.600.222 111,14% 

 
Situaţia privind realizarea veniturilor bugetului de stat în perioada ianuarie – decembrie 

2015, pe principalele impozite şi taxe, faţă de realizările perioadei similare a anului 2014  se prezintă 
astfel:                                                                                                                                         

                                                                                                                          - lei - 

 
Realizat 

2015 
Realizat 

2014 
2015/2014 

% 

Total Buget de stat  (exclusiv încasări în 
vamă), din care: 

400.689.942 334.533.993 119,78 

- Impozit pe profit; 58.804.600 42.363.912  

- Impozit pe venit; 198.224.298 149.079.920  

- TVA (exclusiv încasari pentru importurile 
de bunuri); 

106.918.311 115.445.950  

- Accize (exclusiv încasări în vamă); -632.711 -317.928  

- Rest venituri (exclusiv încasari în vamă); 37.375.444 27.962.139  

 
II. Evoluţia arieratelor bugetare 
                                                                                                                             - lei- 

 
Arierate 

recuperabile la 
31.12. 2015 

Arierate 
recuperabile la 

31.12.2014 

Diferenţe +/- 
31.12.2015/ 
31.12.2014 

Buget de stat 117.648.742 90.349.854 +27.298.888 
Bugetul  asigurărilor   sociale  de stat 15.915.787 16.155.324 -239.537 

Bugetul Fondului naţional unic de sănătate 687.222 649.664 +37.558 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj 6.464.307 6.362.207 +102.100 

T O T A L 140.716.058 113.517.049 +27.199.009 
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● Situaţia arieratelor bugetare recuperabile la data de 31.12.2015, pe bugete, conform 

situaţiei privind capacitatea de colectare pentru persoane juridice, comparativ cu cele la data de 
31.12.2014, este următoarea:                                                                                                                     
                     
                                                                                                                            - lei - 

 
Arierate 

recuperabile la  
31.12.2015 

Arierate 
recuperabile la   

31.12.2014 

Diferenţe +/- 
31.12.2015/31.12.

2014 

Buget de stat 97.882.459 73.284.211 + 24.598.248 

Bugetul asigurărilor  sociale de stat 15.242.813 15.621.780 - 378.967 

Bugetul Fondului naţional unic de 
sănătate 

657.528 622.640 + 34.888 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj  6.157.883 6.087.057 + 70.826 

T O T A L 119.940.683 95.615.688 + 24.324.995 

 
● Situaţia arieratelor bugetare recuperabile la data de 31.12.2015, pe bugete, conform 

situaţiei privind capacitatea de colectare pentru persoane fizice, comparativ cu cele la data de 
31.12.2014, este următoarea:                                                                                                                     
                      - lei - 

 
Arierate 

recuperabile la 
31.12.2015 

Arierate 
recuperabile la 

31.12.2014 

Diferenţe +/- 
31.12.2015/31

.12.2014 
Buget de stat 19.766.283 17.065.643 +2.700.640 
Bugetul asigurărilor  sociale de stat 672.974 533.544 +139.430 
Bugetul Fondului naţional unic de sănătate 29.694 27.024 +2.670 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj  306.424 275.150 +31.274 

T O T A L 20.775.375 17.901.361 +2.874.014 

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: 
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● Situaţia creanţelor fiscale totale (persoane fizice + persoane juridice) rămase de încasat la 
bugetul general consolidat la data de 31.12.2015, recuperabile şi nerecuperabile, conform listei de 
rămăşiţă, este urmatoarea:                                                                

                                                                           - lei- 
 Total Debit Accesorii 

Buget de stat 1.229.372.242 885.459.143 343.913.099 

Bugetul  asigurărilor   sociale  de stat 69.482.622 51.476.077 18.006.545 
Bugetul Fondului naţional unic de sănătate 43.979.535 35.085.198 8.894.337 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj  3.166.509 2.092.765 1.073.744 

Total 1.346.000.908 974.113.183 371.887.725 

    

                   
● Evoluţia creanţelor fiscale la data de 31.12.2015, comparativ cu 31.12.2014, se prezintă 

astfel:   
                                                                                                           - lei- 

 
Creanţele fiscale 

 31.12.2015 
Creanţele fiscale 

 31.12.2014 

Diferenţe +/- 
31.12.2015/ 
31.12. 2014 

Suma Procent 
Persoane juridice 834.612.608 721.502.000 +113.110.608 115,68 
Persoane fizice 511.388.300 79.177.297 +432.211.003 645,88 

Total 1.346.000.908 800.679.297 +545.321.611 168,11 
 
 
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 

2015, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2014, se prezintă astfel:                                                                                                        
           -lei - 

 
Încasări executare 

silită 
anul 2015 

Încasări executare 
silită 

anul 2014 

Dinamică 
2015/2014 

% 
Buget de stat 61.833.768 58.172.100 106,29 

Bugetul  asigurărilor   sociale  de stat 27.310.413 27.486.266 99,36 
Bugetul Fondului naţional unic de 

sănătate 
11.497.735 9.805.527 117,26 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj 1.130.666 1.000.736 112,98 
T O T A L 101.772.582 96.464.629 105,50 

 

Total creante 
fiscale in anul 

2015 
1.346.000.908 

 
Buget de stat 

1.229.372.242 
 

 

Buget CAS 
69.482.622 

 

Buget Sanatate 
43.979.535 

 

 

Buget somaj 
3.166.509 
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101,77
96,46

90

95

100

105

2015 2014

Incasari executare silita

2015 / 2014

 
 Pentru recuperarea creanţelor datorate bugetului general consolidat, cumulat la data de 
31.12.2015, s-au instituit următoarele modalităţi de executare silită la persoanele juridice şi fizice: 
 
     Cumulat la 31.12.2015                                              
                                 

1. Titluri executorii comunicate:  
   - număr       69.960 
   - valoare    166.709.366 
   - încasări  101.772.582 
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  
1.274.964 

 
3 Popriri asupra disponibilităţilor  din conturi bancare :      
 - număr   57.741 
 - valoare      121.666.738 
 - încasări          36.647.562 
4 Popriri pe venituri (la terţi):   
 -  număr  4.083 
 - valoare 44.665.658 
 - încasări  1.552.821 

5. Sechestre bunuri mobile:  
 -  număr 57 
 - valoare   4.586.253 
 - încasări 70.319 
6 Sechestre bunuri imobile indisponibilizate   
 - număr    83 
 - valoare     4.555.602 
 - încasări 14.076 

7. Sume realizate la bugetul general consolidat din                                 
executare silită pe categorii de contribuabili, din care:      

101.772.582 

 - persoane juridice    91.465.211 
 - persoane fizice  10.307.371 

 
 Alte măsuri : 

1. 
 

Înscrierea creanţelor fiscale în Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare 

 

Cumulat ianuarie –decembrie  2014  
- număr avize iniţiale înscrise 171 
- număr creanţe fiscale înscrise 1.265 
- valoarea creanţelor fiscale înscrise aferente avizelor 114.275.816 
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iniţiale  

2. 
 

TVA restituită: compensare; restituiri efective: anul 2014   
T VA restituită (ianuarie –decembrie ) 2014 93.992.566 
 Suma compensată 49.686.513 
 Suma restituită efectiv      44.306.053 

3. 
 

Insolvabilitate anul 2014:   
- număr procese-verbale 128 
- sume   452.755.312 
- încasări 40.119 

4. 
 

Atragerea răspunderii solidare anul 2014:   
- număr procese-verbale 24 
- sume   24.066.205 
- încasări 3.433 

 

IV. Activitatea de inspecţie fiscală 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
În dinamică, situaţia sumelor suplimentare atrase se prezintă astfel : 

                                                                                                                      -lei- 
Nr. 
crt. 

Explicatii 2015 2014 
Dinamica 
2015/2014 

A. PERSOANE JURIDICE    
1 Valoarea totala a 

constatarilor realizate din 
actiuni de control  (2+3+4) 

241.967.905 153.393.373 157,74 

2 Valoarea sumelor  
suplimentare stabilite (a+b) 

241.562.505 153.080.973 157,80 

a) Debite 164.796.470 105.131.373 156,75 
 - impozit pe profit 61.798.631 28.587.840 216,17 
 - impozit pe salarii 2.757.115 10.648 25.893,26 
 - TVA 90.072.323 74.971.529 120,14 
 - venituri microintreprinderi 56.055 24.374 229,97 
 - impozit nerezidenti 0 0 0 
 - impozit dividende 646.358 702.560 92,00 
 - alte impozite si taxe 88.461 778.066 11,36 
 - CAS 6.694.167 39.087 17.126,32 
 - somaj 269.012 1.185 22.701,43 

Persoane juridice 
2015 2014 

Dinamica 
2015/2014 

număr mediu de inspectori activi 51,05 57,07 89,45 
număr acte de control incheiate 948 1337 70,90 
număr acte de control/inspector 18,57 23,42 79,29 

Persoane fizice 
2014 2013 

Dinamica 
2014/2013 

numar mediu de inspectori activi 17,29 20,92 82,64 
numar acte de control incheiate 732 584 125,34 
numar acte de control/inspector 42,33 27,91 151,66 
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 - contributii asigurari 
sanatate 

2.414.348 16.084 15.010,86 

b) Accesorii 76.766.035 47.949.600 160,09 
3 Valoarea amenzilor 

contraventionale aplicate 
405.400 312.400 129,76 

4 Valoarea bunurilor si a 
sumelor confiscate 

0 0 0 

5 Măsuri asigurătorii  89.308.080 39.424.823 226,52 
B. PERSOANE FIZICE    
1. Valoarea totala a 

constatarilor realizate din 
actiuni de control  (2+3+4) 

4.565.906 3.300.190 138,35 

2 Valoarea sumelor  
suplimentare 

4.377.756 3.155.740 138,72 

a) Debite 3.572.315 2.671.510 133,71 
 - impozit pe venit 347.400 661.441 52,52 

 - TVA 2.270.076 1.467.070 154,73 
 - impozit arenda 282.986 6.164 4.590,94 
 - alte impozite si taxe 671.853 536.835 125,15 

b) Accesorii 805.441 484.230 166,33 
3 Valoarea amenzilor 

contravenţionale aplicate 188.150 144.450 130,25 

4 Valoarea bunurilor şi a 
sumelor confiscate 

0 0 0 

5 Măsuri asigurătorii  440.089 253.369 173,69 
 
                 
 
 

 
 

 
 
Cu privire la eficienţa actiunilor de control efectuate: 

          - lei - 
Sume suplimentare totale stabilite – 
persoane juridice 

2015 2014 

pe inspector 4.739.821 2.687.810 
pe actiune de control 482.007 233.475 

 
Sume suplimentare totale stabilite – 
persoane fizice  

2015 2014 

pe inspector 264.077 157.752 
pe actiune de control 12.441 6.626 

 
Situaţia rambursărilor TVA                                                                           - lei- 

Nr 
crt 

Explicatii 2015 2014 
Nr. Valoare Nr. Valoare 

a) Deconturi cu sume negative de TVA 82 13.429.423 103 16.672.695 

Prejudiciu stabilit aferent sesizarilor 
penale la contribuabili persoane juridice si 
fizice 

2015 2014 

Numar 75 84 
Valoare ( lei ) 203.212.895 119.923.698 
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in sold la inceputul perioadei 
b) Deconturi cu sume negative de TVA 

primite pentru control 
416 50.338.991 548 61.026.154 

c) Deconturi cu sume negative de TVA 
solutionate cu control 

461 59.800.753 567 64.157.658 

 - TVA cu drept de rambursare x 50.909.244 x 59.704.189 
 - TVA fara drept de rambursare x 8.891.509 x 4.453.469 
d) Cereri de renuntare 3 73.421 2 111.768 
e) Deconturi cu sume negative in sold 

la sfarsitul perioadei 
34 3.894.240 82 13.429.423 

                                                                                                                           
V. Activitatea de trezorerie 
 

Nr. 
crt. 

INDICATORI NUMERICI An 2015 An 2014 

1 
Nr.clienti care au efectuat operatiuni de incasari si 
plati-total, din care: 

 
206.366 

 
199.266 

-institutii publice 347 350 
-persoane juridice 17.342 20.573 
-persoane fizice 188.677 178.343 

2 
Nr. conturi deschise la trezorerie - total, din 

care: 
 

650.645 
 

740.338 
-ct. de venituri 588.099 608.346 
-ct. de cheltuieli 36.011 83.056 
- ct. de disponibilitati instit.publice 1.682 2.383 
- ct. de disponibilitati ag.economici 24.853 46.553 

3 
Nr. operatiuni - total, din care: 3.610.217 2.611.272 
- virament 3.310.871 2.301.929 
- numerar 299.346 309.343 

 

Nr. 
Crt

. 

INDICATORI 
VALORICI 

An 2015 An 2014 
Realizat 

2015/2014 
(%) 

1 

Valoare venituri incasate - total, 
din care: 

3.256.976.536 2.250.559.719 144,71 

- buget de stat  1.043.137.693 443.549.986 235,17 
- buget asigurari sociale de 

stat 
384.716.826 365.671.832 105,20 

- bugete locale 1.658.983.398 1.296.660.429 127,94 
- buget fd. somaj 13.253.362 10.323.117 128,38 
- buget fd. asig. sanatate 156.885.257 134.354.355 116,76 

 
 
2 

Cheltuieli efectuate - total, 
 din care: 

3.365.974.272 2.976.858.072 113,07 

- buget de stat  837.679.027 753.144.454 111,22 
- buget asigurari sociale de 

stat 
824.771.900 778.329.854 105,96 

- bugete locale 1.357.038.686 1.111.325.545 122,10 
- buget fd. somaj 27.190.757 32.650.730 83,27 
- buget fd. asig. sanatate 319.293.902 301.407.489 105,93 
Valoare operatiuni - total,     
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3 din care: 19.152.270.077 12.633.345.704 151,60 
- virament 18.838.124.451 12.276.475.796 153,44 
- numerar 314.145.626 356.869.908 88,02 

4 
Valoare certificate de trezorerie 
transformate in depozit 3.259.400 3.376.800 96,52 

 
VI. Funcţii suport 
Activitatea juridică 
 

Nr. 
crt. 

Obiect dosare Anul 
2015 

Anul 
2014 

1 Contencios administrativ 503 1.271 
2 Civile 845 366 
3 Comerciale - - 
4 Penale 225 256 
5 Falimente 601 634 
6 TOTAL 2.174 2.527 

 
Consilierii juridici au asigurat reprezentarea în instanţă atât a intereselor proprii ale DGFP Olt, 

cât şi ale ANAF, MFP şi ale Statului Român. 
Astfel, din totalul dosarelor, un număr de 2.140 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 Statului Român şi a MFP în faţa instanţelor judecătoreşti a fost asigurată într-un 

număr de 34 dosare. 
 Gestiune cazier fiscal 
 În cursul anului 2015 au fost eliberate un număr de 1307 caziere fiscale şi au fost înscrise în 

cazierul fical un număr de 1051 sancţiuni. 
Valorificarea bunurilor confiscate 

                                                                                                         2015 2014 
Evaluare bunuri intrate, potrivit legii, in 
proprietatea privata a statului 

344.284 292.245 

Valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in 
proprietatea privata a statului – din care : 
a) magazin 
b) vanzare directa  
c) REMAT 
d) licitatie 
 
- Distrugeri 
- Atribuiri gratuite 

 
220.906 
  24.709 
 177.445 
18.752 

0 
    

1.636 
32.500 

 
255.850 
34.631 
172.596 
20.390 
28.233 

 
1.919 

- 
 
Măsurile adoptate pentru creşterea performanţei 
1. Măsuri de evidenţă a contribuabililor la nivelul judeţului, actualizează periodic bazele de date 

privind evidenţa acestora, administrează registrul contribuabili, monitorizează activitatea de primire şi 
procesare a declaraţiilor fiscale desfăşurată de unităţile fiscale teritoriale; coordonează activitatea de 
administrare a impozitului pe venit şi de   aplicare unitară a procedurilor de administrare a impozitului 
pe venit; organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de soluţionare a deconturilor cu sume 
negative de TVA cu opţiune de rambursare şi a cererilor de restiuire a accizelor, depuse de persoanele 
impozabile; supravegherea şi verificarea constituirii bazei de date privind cazierul fiscal precum şi 
prelucrarea cererilor de eliberare a certificatelor de cazier fiscal; asigură eliberarea numărului de ordine 
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atribuit pentru aparatele de marcat electronice fiscale în vederea fiscalitaţii acestora, acţiuni de 
evidenţiere şi inventariere a bunurilor intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului şi luarea 
măsurilor de păstrare şi valorificare a acestora potrivit legislaţiei  în vigoare.  

2. Analizează, în dinamică, încasarea veniturilor bugetului general consolidat în raport cu 
nivelul programat, pe unităţile teritoriale şi pe principalele venituri şi elaborează propuneri de 
îmbunatăţire a gradului de încasare a veniturilor bugetare; repartizarea programului de încasari a 
veniturilor bugetare pentru fiecare unitate  fiscalî pe an, trimestre şi pe luni; analizează eventualele 
disfuncţionalităţi aparute în activitatea de încasare a veniturilor bugetare la nivelul structurilor 
teritoriale şi elaborează propuneri de îimbunătăţire a acesteia;  

3. Îndruma  organele fiscale  teritoriale pe linia  monitorizării colectării veniturilor bugetare; 
transmite direcţiei de evaluare a veniturilor bugetului general consolidat informaţiile neceare 
fundamentarii veniturilor bugetului general consolidat, respectiv gradul de colectare a veniturilor 
bugetare, precum şi nivelul sumelor ce vor fi recuperate din arierate, prin executare silita; asigură 
îmbunătăţirea colectării veniturilor bugetare prin  urmarirea operativă a încasărilor  în urma aplicării 
măsurilor de executare silită asupra contribuabililor cu obligaţii restante la bugetul statului; urmareste 
inscrierea creantelor fiscale si a contributiilor sociale, pentru care s-au emis titluri executorii, în Arhiva 
Electronica de Garanţii Reale Mobiliare; urmăreşte recuperarea creanţelor bugetare de la societăţile 
comerciale care au beneficiat de înlesniri la plată; urmareşte recuperarea creanţelor bugetare de la 
societăţile comerciale pentru care s-a încheiat procedura de insolvabilitate şi stadiul măsurilor de 
atragere a răspunderii solidare aşa cum este prevazut în Codul de procedură fiscală; urmareşte operativ, 
pe baza cererilor înaintate de către organele fiscale, a declanşării procedurilor de reorganizare şi 
faliment, în cazul contribuabililor asupra carora măsurile de executare silită nu au dus la încasarea 
arieratelor. 

4. Realizează acţiuni  pe linia informării şi educării contribuabililor în domeniul impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor, creeării condiţiilor necesare pentru creşterea gradului de conformare fiscala şi 
pentru reducerea evaziunii fiscale datorate necunoaşterii de către contribuabili a reglementarilor fiscale 
şi a obligaţiilor acestora faţă de bugetul general consolidat.   

 
 

 Biroul Vamal  
Activitatea Biroului Vamal Olt se circumscrie eforturilor celorlalte instituţii subordonate 

Ministerului Finanţelor Publice de atragere la buget a sumelor cuvenite statului. 
În anul 2015 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 2015 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 intervenţie privind asigurarea respectarii 
drepturilor de proprietate intelectuală, la mărfurile care aveau consemne vamale şi la societăţile 
comerciale aflate la prima vămuire. 

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.,  S.R.I, S.I.P.I. (Serviciul de 
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.  
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            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. activităţi Trimestrul 

I 2015 
Trimestrul II 

2015 
Trimestrul III 

2015 
Trimestrul IV 

2015 
Total 

Nr.operaţiuni 
 vamale export 

1290 1518 1552 1555 5915 

Nr.operaţiuni 
 vamale import 

1048 1153 1174 1016 4391 

Nr.tranzite emise 264 330 366 362 1322 
Nr.tranzite sosite 872 929 988 843 3632 
Nr.colete poştale 
primite 

1068 1079 1154 1487 4788 

Nr.colete poştale 
expediate 

72 55 43 53 223 

Nr.Decizii 
regularizarea situaţiei 

8 4 1 0 13 

Total obligaţii de 
plată stabilite 
suplimentar 

62.320 lei 3359 lei 3173 lei 0 68.852 lei 

Total încasări 
realizate  

39.523.236 
lei 

37.112.054 
lei 

36.781.675 lei 30.628.566 lei 144.045.531 
lei 

 
În cadrul Compartimentului Autorizări, Supraveghere şi Control al Mişcării Produselor 

Accizabile activitatea a constat în: 
   a) Emiterea următoarelor documente: 

 - 36 atestate de comercializare angro şi en-detail produse energetice 
 - 5 decizii  actualizare garanţii 
 - 1 autorizaţie antrepozit fiscal producţie vinuri 
 - 2 autorizaţii comercializare produse accizabile 
 - 1 atestat comercializare angro băuturi alcoolice şi tutun 
b) Efectuarea activităţii de control şi supraveghere produse accizabile prin: 
 - verificarea a 419 e- DAI-uri primite 
 - verificarea a 9 e- DAI- uri expediate 
 - confiscarea a  19.680 kg GPL în valoare de 53.136 lei 
Potenţialul economic al judeţului, volumul de producţie al unor agenţi economici importanţi, 

utilizarea cu ajutorul sistemului informatic a dirijării mărfurilor pe „Culoare de vămuire”, autorizarea 
în sistemul  „Vămuire la domiciliu” ne determină să apreciem că şi în continuare vom înregistra 
rezultate pozitive. 

Pregătirea profesională continuă, colaborarea fructuoasă cu celelalte instituţii ale statului, 
experienţa acumulată de marea majoritate a personalului în compatibilizarea acţiunilor cu cele ale 
vămii europene sunt tot atâtea argumente în realizarea demersului nostru de a situa instituţia vamală pe 
loc onorabil şi în cursul anului 2016. 
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Capitolul 13 – Protecţia consumatorului 
 
Comisaritul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt este structură organizatorică a 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor care este instituţie publică şi funcţionează ca 
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului. Autoritatea 
coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, 
acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăuneaza vieţii, sănătăţii, securităţii şi 
intereselor economice ale consumatorilor. 

Autoritatea implicit CJPC OLT are următoarele atribuţii principale:  
a) desfasurarea activitatii de informare si educare a cetatenilor privind drepturile pe care le au in 

calitate de consumatori;  
b) desfasurarea activitatilor de supraveghere a pietei produselor si serviciilor destinate 

consumatorilor; 
c) protejarea consumatorilor impotriva practicilor comerciale incorecte; 
d) autorizarea persoanelor fizice si juridice, in conditiile legii, sa efectueze operatiuni cu metale 

pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;  
e) controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la 

securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin 
efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de 
servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se 
depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la 
documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienicosanitare şi sanitar-veterinare la 
producători, în cazul produselor alimentare; 

f) constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, 
importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, 
inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de 
activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează 
organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;  

g) controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele 
prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic; 

h) solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei 
de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii;  

i) efectuează, prin prelevări de probe din produsele alimentare şi nealimentare, analize şi 
încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;  

j) informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri 
pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;  

k) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit 
competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor 
fizice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în condiţiile legii; 

l) urmăreşte, potrivit legii, legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile destinate 
consumatorilor;  

m) instituie procedurile legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale 
incorecte;  

n) amenzile percepute de CJPC OLT se fac integral venit la bugetul de stat.  
Activitatea Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt pe anul 2015 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. 

Activităţi de Control şi Supraveghere Piaţă  
În anul 2015, au fost întreprinse la nivelul judeţului Olt 2.095 controale asupra conformităţii şi 

securităţii produselor şi serviciilor şi a modului de respectare a intereselor economice ale 
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consumatorilor. Structura acţiunilor de control a fost: 59% produse alimentare; 25,8% produse 
nealimentare; 5% servicii nealimentare; 7,2% servicii alimentare; 3% servicii financiare.   

• Aplicarea sancţiunilor contravenţionale  
A fost constatată nerespectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei consumatorilor în 860 

de cazuri, din care la 685 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, cuantumul amenzilor aplicate de 
CJPC OLT fiind de 1.214.300 lei. Ponderea proceselor verbale de constatare a contraventiei aplicate pe 
domenii este următoarea: 50,9% la produse alimentare, 29,3% la produse nealimentare, 16,7% servicii 
nealimentare, 2,5% servicii alimentare, 0,6% servicii financiare. 

• Eliminarea produselor neconforme din circuitul comercial  
Au fost prelevate şi analizate în laboratoarele proprii, agreate, notificate sau acreditate, un 

număr de 33 probe, dintre care 5 (15% ) au fost neconforme. Valoarea produselor pentru care CJPC 
OLT a dispus interzicerea de la comercializare şi retragerea din circuitul comercial este de 1.485,89 lei. 
Din această valoare 1.433,37 lei (96%) reprezintă valoarea produselor provenite din spaţiul 
extracomunitar.  

• Controale tematice desfăţurate la nivelul judeţului Olt:  
Au fost desfăşurate 45 controale tematice, conform Programelor trimestriale aprobate de 

Preşedintele ANPC, respectiv 19 controale în domeniul produselor şi serviciilor alimentare (42%), 24 
controale în domeniul produselor serviciilor nealimentare (53%) şi 2 controale în domeniul serviciilor 
financiare (5%). 

S-au desfășurat şi 24 de controale tematice proprii propuse de CJPC OLT, respectiv 14 
controale în domeniul produselor şi serviciilor alimentare (58%), 10 controale în domeniul produselor 
nealimentare şi prestării serviciilor (42%). 

 În cadrul acţiunilor tematice de control au fost controlaţi peste 2095 operatori economici din 
care au fost sancţionaţi 860 operatori economici, valoarea amenzilor fiind de 1.214.300 lei, iar valoarea 
produselor neconforme pentru care a fost dispusă măsura de oprire de la comercializare a fost de 
1.485,89 lei.   

- Activităţi de control în domeniul produselor alimentare: 
În cursul anului  2015, au fost desfăşurate 23 de acţiuni de control cu privire atât la 

conformitatea, modul de comercializare şi etichetare a produselor alimentare, cât şi cu privire la 
calitatea serviciilor de alimentaţie publică şi colectivă.  

De asemenea, au fost controlaţi circa 1377 operatori economici din care au fost sancţionaţi 460 
operatori economici, valoarea amenzilor contravenţionale fiind de 700.150 lei, iar valoarea produselor 
neconforme pentru care a fost dispusă măsura de oprire definitivă de la comercializare este de 1.485,89 
lei . 

În aceeași măsură, s-au desfăşurat 79 controale în şcoli şi grădiniţe de stat cu program normal 
de 4 ore privind modul în care sunt respectate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

CJPC OLT a desfăşurat circa 334 acţiuni de consiliere gratuită a operatorilor economici din 
domeniul alimentar și nealimentar din tot judeţul cu privire la etichetarea produselor alimentare, 
nealimentare şi la modul de aplicare a actelor normative din domeniul protecţiei consumatorilor.  

 
- Activităţi de control în domeniul produselor și serviciilor nealimentare: 
 În cadrul celor 36 acţiuni tematice de control în domeniul produselor şi serviciilor  

nealimentare efectuate în cursul anului 2015, au fost controlaţi 652 operatori economici din care 400 au 
fost sancţionaţi, valoarea amenzilor fiind de 514.150 lei. 

S-au prelevat 15 probe produse textile din care la 5 probe s-a constatat nerespectarea 
prevederilor legale în vigoare.  
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Capitolul 14 – Ordine şi siguranţa cetăţeanului 
În anul 2015, 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. 

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. 

Pe parcursul anului, au fost organizate 7895 intervenţii rapide la evenimente, 1054 acţiuni cu 
forţe sporite şi 4016 controale directe, ocazie cu care au fost constatate 1339 infracţiuni, din care 1283 
în flagrant. Au fost ridicate, în vederea confiscării, 107 arme de foc, 777 buc. muniţie şi 510 kg. 
exploziv.  De asemenea, au fost identificaţi 198 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 5912 petiţii, scrisori şi reclamaţii.  

În zona de competenţă, efectivele de poliţie au aplanat 5375 stări conflictuale (dintre care 2605 
intrafamiliale) şi au efectuat 2932 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, în perioada la care se referă informarea, 
au fost constatate 13930 infracţiuni, din care:  

� 1856 infracţiuni de natură economico-financiară; 
� 8461 infracţiuni de natură judiciară; 
� 3613  infracţiuni de altă natură. 
În perioada analizată, au fost constatate 1581 infracţiuni incriminate în legi speciale şi 

exemplificăm în acest sens: 
� 349 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 241/2005 – privind evaziunea fiscală; 
� 279 infracţiuni prev. şi ped. de O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;  
� 196  infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 46/2008– Codul Silvic;     
� 4 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 8/1996 – privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe; 
� 41  infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 59/1934 – Legea cecului. 
 Valoarea totală a prejudiciului cauzat (estimat) este de 135081 mii lei, din care s-a asigurat 

recuperarea a 5704 mii lei. 
 În această  perioadă, poliţiştii au cercetat 3511 persoane, din care: 
• 286 pentru infracţiuni economico-financiare;  
• 2297 pentru infracţiuni judiciare; 
• 928 pentru infracţiuni de altă natură. 

Poliţiştii  au acţionat pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor de material lemnos, 
rezultatele concretizându-se în constatarea a 196 infracţiuni, prevăzute de Legea nr. 46/2008– Codul 
Silvic.  

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 2270 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 1002 infracţiuni, din care 501 la regimul circulaţiei rutiere şi    501 de altă 
natură; 

� au fost aplicate în total 68665 sancţiuni contravenţionale prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002, 
actualizată şi H.G. nr. 85/2003 (+ 934, faţă de 67731 în anul 2014), din care 62492 de către 
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poliţia rutieră (- 875, faţă de 63367 în anul 2014). 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 2927 permise de conducere (-19, faţă de 2946 în anul 2014) şi 947 certificate 
de înmatriculare (- 192, faţă de 1139 în anul 2014). Din cele 2927 permise reţinute, 555 au 
fost reţinute pentru pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, 344 pentru depăşirea 
vitezei cu mai mult de 50km/h, 728 pentru depăşire neregulamentară, 217 pentru neacordarea 
priorităţii de trecere pietonilor, diferenţa de 1083 fiind reţinute pentru alte încălcări ale 
legislaţiei. 

Pe drumurile din judeţ, s-au comis 158 accidente grave, soldate cu 44 morţi şi 154 răniţi grav şi 
365 accidente uşoare, soldate cu 444 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 2015, 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 2015, activităţile de prevenire în acest an au constat 
în:  

Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului – prioritate naţională: 
� 102 întâlniri cu elevii, părinţii şi profesorii acestora în unităţile de învăţământ din judeţ; 
� 24 activităţi preventive la asociaţiile de proprietari din judeţ; 
� 33 de  acţiuni preventive la supermarket-uri, târguri săptămânale şi societăţi comerciale 

de pe raza judeţului; 
� 10 acţiuni de informare a populaţiei, prin implicarea voluntarilor  organizaţiei Cercetaşii 

României – Filiala Olt; 
� 29  materiale  pentru  articole de presă; 

         3 acţiuni preventive în rândul pensionarilor din Municipiul Slatina; 
Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor – prioritate 

naţională: 
� 102  întâlniri cu elevii, părinţii şi profesorii acestora în unităţile de învăţământ din judeţ; 
� 10 întâlniri cu reprezentanţii ONG- ului Soroptimist  Slatina; 
� 38 de  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; 
�  5 concursuri cu elevi înscrişi la cercurile de Palatul Copiilor „Adrian Băran” Slatina – 

au fost împărţite 120 de diplome si 120 de pachete cu dulciuri; 
- activitate de împărţire de cadouri copiilor din căsuţele de tip familial, de pe raza mun. Slatina ; 
- au fost realizate  29 de  articole de presă; 
- a fost organizată Ziua Porţilor Deschise -  cu ocazia Znlen Polnţnen Române , la care au participat 

100 de elevi şi profesorii acestora, precum şi cu ocazia evenimentului naţional „Săptămâna 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 realizat un Plan de Acţiune în colaborare cu C.E.P.E.C.A. Olt , pentru implementarea 
Strategiei Judeţene Antidrog în perioada 2014-2016. 

� 29 articole de presă; 
� 7 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”; elevilor implicaţi şi care 
s-au evidenţiat  în acest proiect inedit (17 elevi din unitatea de învăţământ şi cei 10 care fac parte din 
Consiliul Elevilor), le-au fost acordate premii constând în produse inscripţionate cu elementele vizuale 
ale campaniei „Copilărie fără delincvenţă!”: pixuri, stick-uri USB, şepci, rucsacuri, tricouri, lanterne, 
insigne, rigle, mape, cuburi post-it-uri, markere, penare. 

� în cadrul campaniei „Şi tu poţi deveni poliţist!”, ce are ca scop promovarea profesiei de 
poliţist şi a ofertei educaţionale a instituţiilor de învăţământ de specialitate, în rândul liceenilor, au fost 
desfăşurate activităţi în rândul elevilor din clasele a XI a şi a XII a, din unităţile de învăţământ liceal din 
judeţ: C.N.V.”Nicolae Titulescu” Slatina, C.N. „Ion Minulescu”, C.N. Metalurgic, Liceul Teoretic „I. Ghe. 
Roşca”, C.N. „Radu Greceanu”, C.T. „Alexe Marin”. 

� 8 sesiuni de informare  a tinerilor, pe linia siguranţei pe reţelele 
de socializare, prevenirea pornografiei infantile, respectarea drepturilor de autor şi comerţul electronic, 
în cadrul campaniei destinate securităţii cibernetice “Luna Europeană a Securităţii Cibernetice”. 

� poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a 
Criminalităţii în colaborare cu reprezentanţi ai Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Olt au desfăşurat sesiunea de instruire a 12 voluntari CPECA Olt, cu vârste între 15-19 ani din 2 licee 
din municipiul Slatina, în cadrul Şcolii de Vară, activitate cuprinsă în proiectul „Slatina- oraş făra 
vicii”, realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Slatina, IPJ Olt, ISJ Olt, IJJ Olt, DJST Olt. 

Programul de prevenire a infracţiunilor cu violenţă – prioritate naţională: 
� 102  de  întâlniri cu caracter informativ – preventiv în unităţile de învăţământ din judeţ, 

cu elevii, părinţii şi profesorii acestora; 
� 33 întâlniri  cu caracter  informativ – preventiv în cadrul societăţilor comerciale; 
� 10 activităţi informativ-preventive în colaborare cu reprezentanţii O.N.G. – ului 

Soroptimist Slatina;  
� 17 acţiuni de informare, prevenire şi asistenţă victimală, în colaborare cu  I.J.J. Olt, 

D.G.A.S.P.C. Olt; 
� participarea  săptămânală a ofiţerului de prevenire, la şedinţele Comisiei pentru 

Protecţia Copilului, din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt; 
-  în  cadrul proiectului „Femintegra – Integrarea profesională, socială şi personală a 

femeilor dezavantajate pe piaţa muncii!” au fost organizate seminarii privind violenţa împotriva 
femeilor, ocazie cu care au participat şi reprezentanţi ai Compartimentului de Analiză şi Prevenire a 
Criminalităţii, în vederea informării şi sensibilizării populaţiei cu privire la acest fenomen. 

  
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt 
1. Creşterea performanţei activităţilor operative  
 
1.1. Ordinea şi siguranţa publică              
Misiunile inspectoratului au fost organizate şi executate în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare, regulamentelor militare, prevederilor ordinelor şi dispoziţiilor Ministrului 
Afacerilor Interne şi ale Inspectorului General al Jandarmeriei Române. 

Începând cu 25.06.2015 prin Hotărârea nr. 70 a Consiliului Judeţean Olt, în baza Legii nr. 
107/2015, pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost completată componenţa 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică cu inspectorul şef al I.J.J. Olt şi alte persoane, iar începând cu 
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luna iulie 2015 s-a participat la şedinţele organizate, unde, s-au prezentat materiale privind executarea 
misiunilor specifice precum şi alte activităţi la care am fost solicitaţi. 

Obiectivului central „Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului”, căruia i-au fost 
subordonate toate activităţile întreprinse de I.J.J. Olt, a vizat desfăşurarea în mod paşnic şi civilizat a 
tuturor activităţilor care au avut loc în spaţiul public, protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, 
fără să fie stânjenită folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, funcţionarea 
instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori să 
degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa 
persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române, corelată cu Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 4/2008, privind prevenirea şi combaterea violenţei cu 
ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, modificată şi completată prin Legea nr. 10/2012,  Ordinul 
MAI nr.60/2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei 
publice, completat şi modificat cu Ordinul MAI nr. 26/2015. 

În cadrul acestui obiectiv, s-a urmărit: 
� desfăşurarea, în bune condiţii, a tuturor misiunilor privind asigurarea ordinii publice pe 

timpul manifestărilor cultural-artistice, sportive, comemorative, religioase, de protest şi a celor publice 
de amploare etc., ce au avut loc în spaţiul public;  

� acoperirea eficientă a zonei de competenţă cu forţe şi mijloace, în vederea intervenţiei în 
timp operativ pentru asigurarea şi, la nevoie, restabilirea ordinii publice; 

� realizarea capacităţii operaţionale necesare gestionării situaţiilor speciale sau de criză din 
domeniul de competenţă a structurilor inspectoratului; 

� creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, prezervarea unui climat optim de ordine şi 
siguranţă publică; 

� implicarea activă şi eficientă a personalului de specialitate în realizarea climatului de ordine 
şi siguranţă publică pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional în 
zona de competenţă a inspectoratului; 

� punerea în aplicare a prevederilor planurilor de cooperare sau protocoalelor de colaborare 
cu instituţii ce au atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice; 

� punerea în executare a mandatelor de aducere emise de instanţele competente; 
� analizarea soluţiilor procedurale în dosarele cu acte de sesizare întocmite de agenţii 

constatatori; 
 Asigurarea şi restabilirea ordinii publice 

Inspectoratul de Jandarmi judeţean Olt a asigurat măsurile de ordine publică pe timpul 
desfăşurării manifestărilor de protest, cultural artistice, comemorative, religioase şi sportive. 

În anul 2015, au fost executate următoarele misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice: 
a) misiuni de asigurare a ordinii publice: 
� la manifestări de protest (marşuri, mitinguri) – 18 misiuni, cu un efectiv total de 147 

jandarmi; 
� la manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale, comemorative – 192 misiuni, cu 

un efectiv total de 1354 jandarmi; 
� la manifestări sportive – 24 misiuni, cu un efectiv total de 266 jandarmi; 
� limitarea/înlăturarea situaţiilor de urgenţă (inundaţii, calamităţi)- nu au fost executate 

misiuni de acest gen; 
� pe timpul campaniei electorale – nu au fost executate misiuni de acest gen; 
� desfăşurării alegerilor – nu au fost executate misiuni de acest gen; 
� pe timpul vizitelor oficiale – nu au fost executate misiuni de acest gen. 
b) acţiuni de intervenţie: 
� aplanarea unor conflicte – în anul 2015, au fost executate 15 misiuni, cu un efectiv total de 

64 jandarmi; 
� intervenţie la salvare evacuare – 7 cu un efectiv total de 32 jandarmi; 
� intervenţie la alte solicitări telefonice – 702 misiuni, cu un efectiv total de 1296 jandarmi; 
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c) misiuni de restabilire a ordinii publice: 
– în anul 2015 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 anul 2015, în baza Planulun Unnc de Ordnne şn Snguranţă al Judeţulun Olt şi Planulun de 

măsurn pentru creşterea gradulun de snguranţă a elevnlor dnn unntăţnle de învăţământ preunnversntar la 
nnvelul judeţulun Olt, încheiat între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Olt, şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 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 cât şi pe timpul examenelor de Bacalaureat, de Capacitate, a concursului de ocupare a 
posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015. 

La solicitarea I.P.J. Olt, efective din cadrul inspectoratului au participat în zona şcolilor, 
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 prin patrule mixte poliţie-jandarmi cât şi prin patrule de jandarmi:  

� patrule de jandarmi în mediul urban – au fost constituite un număr de 3154 patrule, cu un 
efectiv total de 8799 jandarmi; 

� patrule de jandarmi în mediul rural – au fost constituite un număr de 768 patrule, cu un 
efectiv total de 2039 jandarmi; 

� patrule mixte în mediul urban – au fost constituite un număr de 13037 patrule, cu un efectiv 
total de 13037 jandarmi, comparativ cu anul 2014, când au fost constituite un număr de 12504 patrule, 
cu un efectiv total de 12504 jandarmi; 

� patrule mixte în mediul rural – au fost constituite un număr de 2444 patrule, cu un efectiv 
total de 2444 jandarmi; 

� acţiuni punctuale în pieţe agroalimentare, centre comerciale, târguri şi oboare – 7 misiuni, 
cu un efectiv total de 25 jandarmi; 

� acţiuni punctuale în zone de interes operativ – 64 misiuni, cu un efectiv total de 233 
jandarmi; 

� acţiuni în zona instituţiilor de învăţământ – 397 misiuni, cu un efectiv total de 1740 
jandarmi 
  Cooperarea interinstituţională (cu Poliţia Română, Poliţia de Frontieră, S.I.P.I., 
I.G.S.U., Serviciile Judeţene Anticorupţie, I.G.I., S.T.S., S.R.I., S.P.P., Parchete, etc.). 

În îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor specifice, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt 
cooperează cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne, cu structuri ale Sistemului 
Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi 
autorităţi ale administraţiei publice locale din zona de responsabilitate, asociaţii şi organizaţii 
neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii. 

Cooperarea şi colaborarea inspectoratului  pentru îndeplinirea misiunilor din competenţă, a avut 
un caracter continuu, pe parcursul anului 2015 şi s-a realizat în baza planurilor încheiate în acest sens. 
Au fost urmărite atât respectarea prevederilor acestora, cât şi eficienţa misiunilor planificate şi 
executate în baza acestor documente. 

Toate activităţile de cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne din zona de 
responsabilitate teritorială a inspectoratului  şi, în special cu I.P.J. Olt, s-au desfăşurat în condiţiuni 
foarte bune, fără sincope şi disfuncţionalităţi de natură să impieteze asupra eficienţei dispozitivelor 
adoptate, situaţia operativă fiind gestionată corespunzător. 

Cooperarea inspectoratului cu celelalte forţe cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi 
securităţii naţionale din zona de responsabilitate teritorială s-a realizat, în principal, pentru: 

� creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului; 
� contracararea fenomenului contravenţional şi infracţional; 
� asigurarea climatului de ordine şi siguranţă civică; 
� asigurarea desfăşurării normale a adunărilor, întrunirilor şi manifestaţiilor publice; 
� combaterea manifestărilor de violenţă şi restabilirea ordinii de drept; 
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� prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiare, a celei transfrontaliere şi a 
crimei organizate; 

� participarea la prevenirea producerii accidentelor ecologice. 
Pentru realizarea obiectivelor mai sus menţionate, săptămânal, şefii structurilor cu care s-a 

realizat cooperarea, în baza analizelor tactice furnizate de U.T.A.I. Olt, au realizat întâlniri de lucru, 
ocazie cu care a fost analizată situaţia operativă, fiind planificate şi organizate o serie de acţiuni în 
comun, pentru combaterea fenomenului infracţional sau contravenţional. 

Pentru realizarea unei colaborări şi cooperări eficiente cu alte structuri, au fost 
elaborate/actualizate un număr de 22 planuri de cooperare, colaborare şi o serie de planuri comune de 
acţiune şi măsuri. 

Acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii: 
� acţiuni executate în cooperare cu poliţia, prin executarea de acţiuni (razii, filtre, controale, 

descinderi) în zone şi locuri cu potenţial criminogen ridicat – 150 misiuni, cu un efectiv total de 429 
jandarmi; 

� acţiuni executate în cooperare cu D.I.I.C.O.T. – 1 misiune, cu un efectiv de 8 jandarmi; 
� acţiuni executate în cooperare cu Parchetul – 4 misiuni, cu un efectiv de 56 jandarmi; 
� acţiuni executate în cooperare cu DNA – nu au fost executate misiuni de acest gen;  
� acţiuni executate în cooperare cu B.C.C.O – 2 misiuni, cu un efectiv de 18 jandarmi; 
� acţiuni în cooperare cu executorii judecătoreşti – 38 acţiuni, cu un efectiv de 128 jandarmi; 
� acţiuni executate în cooperare cu organele silvice – 409 acţiuni, cu un efectiv de 854 

jandarmi; 
� acţiuni în cooperare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Olt – 19 acţiuni cu 

un efectiv de 50 jandarmi;  
� acţiuni executate în cooperare cu organele piscicole – 3 acţiuni, cu un efectiv de 6 jandarmi; 
� acţiuni executate în cooperare cu S.T.P.F. Olt  - 3 acţiuni, cu un efectiv de 6 jandarmi; 
� acţiuni executate în cooperare cu Biroul pentru Imigrări al Judeţului Olt – 8 acţiuni, cu un 

efectiv de 12 jandarmi; 
� acţiuni executate în cooperare cu ITM Olt – 26 acţiuni, cu un efectiv de 72 jandarmi; 
� acţiuni executate în cooperare cu DSV Olt  – 12 acţiuni, cu un efectiv de 26 jandarmi; 
� acţiuni executate în cooperare cu CJPC Olt  – 6 acţiuni, cu un efectiv de 18 jandarmi. 

 
În baza prevederilor Planului de intervenţie şi cooperare la obiectivele din competenţa 

inspectoratului,  în anul 2015 au fost organizate şi desfăşurate un număr de 20 exerciţii tactice (9 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.S.U. Olt,  S.I.P.I. Olt, I.P.J. Olt., S.T.P.F. Olt, D.J.I. Olt la care au participat 246 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 S.C. 
Securitas Services S.R.L. – punct de lucru Argeş, în anul 2015 s-au desfăşurat 2 acţiuni, în baza 
solicitărilor primite, cu 4 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. Este de menţionat faptul că S.C. 
Securitas Services S.R.L. – punct de lucru Argeş şi-a încetat activitatea pe raza judeţului Olt. 

În baza Planului de colaborare între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi S.C. Civitas 
P.S.G. S.R.L. în anul 2015 s-au desfăşurat 4 acţiuni, în baza solicitărilor primite, cu 8 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 
Stat pentru Controlul in Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 6 Oltenia, în anul 2015 s-au 
desfăşurat 4 acţiuni pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a transporturilor rutiere de produse cu 
caracter special, cu 8 efective. 
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La solicitarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Olt, în baza planurilor de 
cooperare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a participat  la 9 exerciţii de protecţie civilă cu 52 
efective în localităţile: Slatina (4 exerciţii), Caracal (2 exerciţii), Balş (1 exerciţiu), Scorniceşti (1 
exerciţiu), Ştefan cel Mare (1 exerciţiu), activitatea desfăşurată de efectivele de jandarmi a fost 
apreciată de factorii de conducere din cadrul instituţiilor participante. 

Din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt pe parcursul anului 2015, au participat în 
cadrul Grupei Operative constituite la nivelul I.S.U.J. Olt un număr de 9 de cadre.  
         

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale 
S-a urmărit completarea şi actualizarea bazelor de date operative, schimbul de date şi informaţii 

cu organele de poliţie şi structurile similare din cadrul inspectoratelor de jandarmi judeţene, precum şi 
colaborarea cu specialiştii celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii publice. 

S-au desfăşurat activităţi de sprijin şi îndrumare a agenţilor constatatori în întocmirea actelor 
procedurale în urma constatării infracţiunilor, activitatea reflectându-se pozitiv în calitatea 
documentelor întocmite, dar mai ales în finalitatea judiciară a soluţiilor date de Parchetele competente. 
Activitatea a vizat în special implementarea la nivelul agenţilor constatatori a noilor prevederi instituite 
de noile coduri – penal şi de procedură penală, în acest sens fiind invitaţi specialişti din cadrul 
parchetelor competente teritorial precum şi ofiţeri de poliţie judiciară.  

În perioada analizată, au fost constatate un număr de 810 fapte de natură penală din care 282 
constatate de jandarmi şi 528 în comun cu poliţia, fiind identificaţi 813 autori. Din cele 282 infracţiuni 
constatate de jandarmi, 50 au fost prevăzute în codul penal (49 infracţiuni contra patrimoniului şi 1 
infracţiune contra persoanei), iar 232 infracţiuni au fost prevăzute în legi speciale. Din cele constatate 
în comun cu poliţia, 491 au fost prevăzute în codul penal (196 infracţiuni contra persoanei, 213 
infracţiuni contra patrimoniului şi 82 alte infracţiuni), iar 37 infracţiuni au fost prevăzute în legi 
speciale.  Ca urmare a cooperării foarte bune dintre structurile de jandarmi şi poliţie şi a deciziilor 
luate în cadrul şedinţelor tactice organizate săptămânal la sediul I.P.J. Olt şi structurile teritoriale, au 
fost executate misiuni şi acţiuni în sistem integrat în zonele şi locurile cu risc criminogen ridicat, lucru 
concretizat în scăderea infracţionalităţii stradale sesizate la nivelul judeţului Olt, cu 122 fapte penale în 
anul 2015. 

Din totalul de 810 infracţiuni constatate, 736 au fost constatate de structurile de ordine publică, 
67 infracţiuni au fost constatate în mod direct de către personalul Compartimentului Prevenirea şi 
Combaterea Faptelor Antisociale şi 7 infracţiuni au fost constatate de structurile de pază, protecţie, 
supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale transport produse petroliere aparţinând S.C. 
CONPET S.A. Ploieşti. 

Cu privire la infracţiunile constatate de personalul operativ al inspectoratului, cadrele cu 
atribuţii în domeniu au continuat să se implice activ, atât din punct de vedere al întocmirii unor acte 
procedurale complexe, cât şi al coordonării activităţilor specifice referitoare la probarea faptelor 
penale. 

Activităţile specifice desfăşurate pentru combaterea faptelor de natură contravenţională, s-au 
concretizat în aplicarea unui număr de 2.831 sancţiuni în valoare de 776.410 lei din care 2148 sunt 
pentru încălcări ale Legii 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 – 515, hotărâri ale consiliilor locale - 52, la 
regimul silvic – 95, protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite - 19, la regimul de 
deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi – 1, competiţii şi jocuri sportive – 1,   

Din totalul de 2.831 contravenţii constatate, 2.565 au fost constatate de structurile de ordine 
publică, 263 constatate de structurile de pază, protecţie, supraveghere şi intervenţie la conductele 
magistrale transport produse petroliere aparţinând S.C. CONPET S.A. Ploieşti şi 3 de personalul care 
execută misiuni de pază şi protecţie instituţională. 

În cursul anului 2015, au fost contestate 54 procese-verbale de constatare a contravenţiei faţă de 
48 în 2014, 3 procese-verbale au fost anulate de către instanţa de judecată, 1 proces-verbal a fost anulat 
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din oficiu, fiind achitate până în prezent 44 amenzi în valoare de 8700 lei nefiind înregistrate procese-
verbale de contravenţie la care a intervenit prescripţia.  

În perioada analizată au fost introduse 82 de bunuri în camera de corpuri delicte, au fost 
declarate 126 bunuri care au intrat în proprietatea privată a statului şi au fost scoase 165 de bunuri în 
vederea valorificării/distrugerii în condiţiile legii. 

S-au desfăşurat 253 acţiuni pe linia protecţiei şi promovării drepturilor omului, prevenirii şi 
combaterii violenţei domestice, combaterii violenţei în sport, egalităţii de şanse, protecţiei drepturilor 
femeilor, copiilor, minorilor aflaţi în dificultate, protecţia victimelor, persoanelor cu dizabilităţi, 
minorităţi naţionale şi integrarea minorităţii rome, toleranţă şi nediscriminare, prevenirea 
comportamentelor inumane sau degradante, precum şi măsurile ce trebuie luate în acest sens, 
cooperarea cu societatea civilă, în special cu organizaţii neguvernamentale. 
 Activităţile s-au desfăşurat în cadrul Planului anual pentru prevenirea faptelor antisociale în anul 
2015, în cadrul proiectelor „Şcoli în siguranţă”, „Fii conştient, nu dependent” şi  „Spune STOP 
violenţei”. În acest sens au fost desfăşurate acţiuni de informare şi prevenire antiinfracţională, în unităţi 
de învăţământ, locuri de petrecere a timpului liber, competiţii sportive sau în alte locuri cu public 
numeros. Dintre acestea, un număr de 15 au fost desfăşurate cu participarea unor reprezentanţi din 
cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt, iar 10 în comun cu Agenţia 
Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Craiova, fiind distribuite pliante cu 
mesaj antiviolenţă.  

Pe linie de crnmnnalnstncă, subofiţerul criminalist a participat la toate activităţile la care a fost 
necesară prezenţa sa, întocmindu-se astfel un număr de 44 planşe fotografice şi realizând un număr de 
43 înregistrări video, activităţi care au contribuit în numeroase situaţii, la probatoriul faptelor constatate 
de personalul inspectoratului. 

În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a primit spre executare un număr 
de 538 mandate de aducere în 29 localităţi, din care un număr de 259 au fost executate prin prezentarea 
persoanelor, iar 279 au fost executate prin neprezentarea persoanen, fiind folosit un efectiv de 658 
jandarmi. În această perioadă, unntatea nu a prnmnt nncn o sancţnune judncnară de la nnstanţele 
judecătoreştn sau unntăţnle de parchet, fnnnd executate toate mandatele de aducere în conformitate cu 
prevederile actelor normative 

 
1.2.Paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor 
Activitatea pe linia misiunii de pază şi protecţie instituţională se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, Legii nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, H.G. 1486/2005 
privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi 
completările ulterioare, a regulamentelor, ordinelor M.A.I. şi dispoziţiunilor inspectorului general al 
Jandarmeriei Române. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt  asngură paza şn protecţna unun număr de 15 obnectnve, 
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, după cum urmează: 

a) Instituţia Prefectului Judeţului Olt 
b) Serviciul Judeţean Olt al Arhivelor Naţionale;  
b)  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt; 
c) 12 obiective asigurate cu pază conform HG. 1486/2005 cu completările şi modificările 

ulterioare şi anume: 
� paza şi protecţia obiectivelor de importanţă deosebită pentru activitatea statului: 5 

instanţe judecătoreşti (Tribunalul Olt, Judecătoriile Slatina, Balş, Caracal şi Corabia) şi 5 parchete 
(Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, Parchetele de pe lângă Judecătoriile Slatina, Balş, Caracal şi 
Corabia) şi 1 obiectiv aparţinând Curţii de Conturi  şi anume Camera de Conturi a judeţului Olt; 

� paza şi protecţia unui obiectiv financiar – bancar ( Trezoreria Slatina). 
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Se asigură: 
� paza şi protecţia transporturilor de valori aparţinând Trezoreriei Slatina şi în folosul 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt; 
� paza şi protecţia transportului corespondenţei clasificate cu Direcţia Judeţeană de Informaţii 

Olt; 
� paza şi protecţia transporturilor cu caracter special în folosul unei societăţi comerciale (S.C. 

COMPANIA DE APĂ OLT S.A. - cu plată) şi a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt; 
� paza, protecţia, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de transport produse 

petroliere aparţinând S.C. CONPET S.A. Ploieşti (gazolină, ţiţei, etan) şi cea de fibră optică pe o 
lungime totală de 287,2 km. 

Concomitent cu executarea acestor misiuni, este asigurată menţinerea ordinii interioare 
necesare desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor la instanţele judecătoreşti în 12 săli de 
judecată, dispuse în 4 localităţi, respectiv 8 săli aparţinând Judecătoriilor din localităţile Slatina, 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. 

Pentru protecţia transporturilor de valori şi cu caracter special s-au folosit efective din cadrul 
Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil, executându-se un număr de 47 transporturi cu caracter special, şi 
948 transporturi de valori, din care 921 judeţene şi 27 interjudeţene,  

S-au organizat 24 acţiuni de testare a vigilenţei personalului care execută misiuni de pază şi 
protecţie instituţională la obiectivele din competenţa inspectoratului, una fiind reuşită şi 23 nereuşite.  

 
1.3  Management operaţional 

 Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor inspectoratului, monitorizarea situaţiei 
operative şi a misiunilor executate, a evenimentelor şi situaţiilor deosebite produse în zona de 
responsabilitate, asigurarea unei legături optime între conducerea inspectoratului, eşalonul superior şi 
structurile subordonate, organizarea serviciului operativ şi punerea în aplicare a documentelor 
operative, au reprezentat o preocupare permanentă, pe parcursul anului 2015.     
 Prin Planul de management al unităţii pentru anul 2015, au fost stabilite 15 obiective generale, 
35 obiective specifice şi 81 activităţi concrete. 

Cele 81 activităţi stabilite în cadrul celor 15 obiective din  Planul de management având ca 
termene de realizare anul 2015, au fost îndeplinite în totalitate. 
 Pentru desfăşurarea în condiţii bune a activităţilor au fost elaborate şi puse în practică 
documentele de planificare, documentele operative de realizarea capacităţii operaţionale necesare 
gestionării situaţiilor speciale sau de criză din domeniul de competenţă al inspectoratului, organizarea 
şi controlul activităţilor, centralizarea şi analizarea datelor şi informaţiilor privind situaţia operativă din 
zona de responsabilitate şi estimarea influenţei acestora asupra capacităţii operaţionale. Astfel, 
capacitatea operaţională a inspectoratului  a fost menţinută la un nivel ridicat, fapt ce a permis 
îndeplinirea cu eficienţă a misiunilor din competenţă. 
 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, 14 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 10 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 
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desfăşurate. De asemenea, orele la care au fost alertate subunităţile au fost mereu diferite pentru a putea 
verifica reacţia subunităţilor şi a cadrelor din comandament atât în timpul programului, cât şi în afara 
acestuia. 
 În urma desfăşurării acestor activităţi, comandamentul inspectoratului  şi subunităţile au dovedit 
o bună pregătire privind cunoaşterea şi aplicarea în practică a atribuţiilor specifice. 
 În conformitate cu „Concepţia unică de acţiune în situaţii speciale”, aprobată prin Hotărârea nr. 
1/2015 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale  de Urgenţă, a fost întocmit şi actualizat 
Registrul de capabilităţi al inspectoratului. 
 Documentele operative ale inspectoratului  privind realizarea  capacităţii operaţionale necesare 
gestionării situaţiilor speciale sau de criză,  şi-au dovedit viabilitatea atât pe timpul exerciţiilor de 
alertare, cât şi a celor de protecţie civilă ori a exerciţiilor cu personalul care încadrează grupa de 
recunoaştere la evacuarea în situaţii de urgenţă. 
 În anul 2015 au fost făcute completări  la „Atribuţiile personalului din serviciul de permanenţă, 
Planul creşterii capacităţii operaţionale a inspectoratului şi Regulamentul de Ordine Interioară”.  
De asemenea, în cadrul convocărilor lunare de pregătire pe linia serviciului operativ, au fost prelucrate 
prevederile ordinelor de linie. 
 În urma verificării cunoaşterii atribuţiilor de către personalul destinat pentru executarea 
serviciului operativ înainte de intrarea în serviciu, nu s-au constatat nereguli privind nivelul cunoaşterii 
acestor atribuţii, a modului de acţiune pentru creşterea capacităţii operaţionale, corespunzător fiecărui 
nivel de alertă, precum şi a modului de luare în primire a serviciului.  
  

Monitorizarea misiunilor şi a evenimentelor 
S-a desfăşurat în conformitate prevederile ordinelor, dispoziţiunilor şi instrucţiunilor în vigoare 

şi a sarcinile stabilite în şedinţele de lucru ale conducerii inspectoratului. 
S-a asigurat menţinerea unei legături optime între conducerea inspectoratului  şi structurile 

subordonate; primirea şi transmiterea operativă a ordinelor şi dispoziţiilor conducerii inspectoratului  
sau eşalonului superior; aplicarea măsurilor de primă urgenţă stabilite sau ordonate în cazuri deosebite, 
monitorizarea misiunilor specifice şi a evenimentelor; preluarea şi retransmiterea apelurilor de urgenţă 
structurilor destinate intervenţiei,  punerea în aplicare la ordin, a documentelor operative (neoperative).  

Au fost desfăşurate activităţi de verificări operative în bazele de date, la solicitarea elementelor 
de dispozitiv, în vederea stabilirii identităţii şi a stării de legalitate a persoanelor – 2539 (dintre care, în 
S.I.N.S. 1458), (dintre care, în S.I.N.S. 1143 ). 

S-au primit şi înregistrat un număr de 5540 de apeluri prin S.U.A.U. 112  şi s-a intervenit în 
mod operativ la 67 dintre ele; 

Cu ocazia tranzitării zonei de responsabilitate, au fost monitorizate un număr de 164 
transporturi cu caracter special. 
           Au fost monitorizate  1011 de transporturi de valori astfel: 

� 963 executate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt; 
� 48 transporturi de valori . 

Au fost monitorizate şi gestionate corespunzător misiunile de asigurare a ordinii şi liniştii 
publice, pe timpul  desfăşurării manifestărilor cultural-sportive.  

 
2. Creşterea performanţei activităţilor de suport 
Resurse Umane 
Implementarea unei politici şi strategii realiste de recrutare a candidaţilor, atât cantitativ, cât 

mai ales calitativ, s-a concretizat prin: 
� recrutarea a 22 candidaţi pentru Academia de Poliţie „A. I. Cuza”; 
� recrutarea a 156 de candidaţi  pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore 

Alexandru Ghica” Drăgăşani fiind declaraţi admis 14 candidaţi; 
� recrutarea a 2 candidaţi  pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” 

Fălticeni, fiind declarat 1 admis. 
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Relaţii cu publicul 
Colaborarea cu mass-media constituie, prin însăşi existenţa ei, o deschidere către cetăţean, 

transparenţă şi comunicare activă şi eficientă cu destinatarii serviciilor oferite de Jandarmeria Română.  
Activitatea de relaţii publice a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt a urmărit consolidarea 

imaginii instituţionale, fiind canalizată cu precădere şi în direcţia consolidării şi dezvoltării încrederii 
populaţiei în capacitatea noastră de a răspunde eficient, calificat şi cu suficientă forţă combativă, nevoii 
de ordine şi siguranţă publică a cetăţenilor. 

Implicarea pe plan local, în parteneriat cu celelalte instituţii ale Ministerului Afacerilor Interne, 
în proiecte şi campanii de informare („Respect pentru cetăţean” şi „M.A.I.: Relaţnn constructnve cu 
mass-medna în judeţul Olt”) a demonstrat caracterul activ, continuu şi transparent al comunicării, prin 
raportarea permanentă a mesajului la aşteptările populaţiei asigurându-se un înalt grad de încredere, ca 
premisă obligatorie a consolidării contractului social între cetăţean şi instituţie. 

O importanţă deosebită a fost acordată acţiunilor de relaţii publice care au avut ca public ţintă 
cetăţenii, scopul fiind acela de a face cunoscute în mod direct atribuţiile, rolul şi utilitatea Jandarmeriei 
Române în societate.  

Sărbătorirea în acest an a 165 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, a generat 
organizarea unor manifestări de amploare în spaţiul public, fiind organizate puncte de informare pentru 
cetăţeni, prilej cu care jandarmii au intrat în contact direct cu aceştia, oferindu-le informaţii despre 
activitatea desfăşurată, rezultatele misiunilor, echipamentul şi logistica folosită, condiţiile de angajare 
şi oferta educaţională a Jandarmeriei Române. 

În temeiul prevederilor articolului 1 din Legea 34/1995 privind acordarea Drapelului de Luptă 
marilor unităţi şi unităţilor militare, în luna septembrie a fost acordat Drapelul de Luptă Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean Olt prin Decret prezidenţial.  

Ceremonialul militar organizat cu prilejul înmânării Drapelului de Luptă, eveniment unic în 
existenţa fiecărei unităţi militare şi a comunităţii, a fost intens mediatizat şi s-a bucurat de o prezenţă 
numeroasă a cetăţenilor, alături de reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor cu 
care unitatea noastră cooperează/colaborează, foşti comandanţi, jurnalişti din mass-media centrală şi 
locală, cadre ale unităţii.  

Desfăşurarea unor activităţi de relaţii publice precum Znua Porţnlor Deschnse, Cupa Presen la 
Tnr, Cupa Jandarmernen Oltene, Jandarm pentru o zn, Znua Porţnlor Deschnse pentru Copnn dar şi 
participarea jandarmilor la acţiuni şi proiecte de implicare socială, precum „Şcoala Altfel”, „Job 
Shadow Day”, „Znua Ştafeten – acum decnd eu!”, întrajutorarea familiilor nevoiaşe, afectate de 
calamităţi naturale, a copiilor instituţionalizaţi, au avut un impact pozitiv în rândul comunităţii, 
contribuind la promovarea şi consolidarea imaginii instituţiei.  

Revista „Lege şn Ordnne”, care a împlinit zece ani de continuitate, constituie un important 
mijloc de promovare a imaginii inspectoratului, publicaţia fiind utilizată cu succes în toate activităţile 
de reprezentare şi relaţionare cu cetăţenii cu ocazia desfăşurării acţiunilor în spaţiul public şi a 
activităţilor preventiv-educative desfăşurate în şcoli. 

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 
bune condiţii a obiectivelor unităţii, precum şi a activităţii personalului instituţiei. În acest sens, au fost 
acordate 80 interviuri, fiind transmise către mass-media 90 buletine informative, comunicate de presă, 
precizări.  

Ca urmare a monitorizării presei, au fost înregistrate 1.461 prezenţe mediatice: 1.114 articole 
publicate în presa scrisă/on-line, 197 apariţii TV (aproximativ 495 minute) şi 150 prezenţe la radio 
(aproximativ 305 minute). 
 

Activitatea desfăşurată de inspectorat s-a desfăşurat la parametri ridicaţi în conformitate cu 
prevederilor Programului de Guvernare, fiind o consecinţă a managementului eficient al resurselor. 

Obiectivele inspectoratului  stabilite pentru anul 2015 au fost îndeplinite în totalitate.  
Situaţia operativă din zona de responsabilitate a inspectoratului a fost gestionată, în scopul 
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prevenirii oricăror acţiuni cu incidenţă asupra climatului de ordine şi siguranţă publică sau care ar pune 
în pericol securitatea obiectivelor, bunurilor sau valorilor aflate în competenţa instituţiei. 

În ceea ce priveşte modul de organizare şi executare a misiunilor din competenţă, eforturile 
principale au fost orientate spre identificarea tuturor vulnerabilităţilor şi factorilor de risc, optimizării şi 
dinamizării dispozitivelor adoptate în funcţie de situaţia operativă existentă, precum şi intensificării 
cooperării cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu competenţe în domeniul ordinii şi 
siguranţei publice.  

Pe parcursul anului 2015 a existat o foarte bună colaborare cu structurile din cadrul Sistemului 
Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi administraţia publică locală, cu 
societatea civilă şi cu mass-media. 

   
Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Olt 
În anul 2015 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 îndeplinirea atribuţiilor ce le-au revenit, structurile Poliţiei de Frontieră de la nivelul 
judeţului Olt au cooperat cu celelalte instituţii ale statului care au atribuţii privind asigurarea ordinii de 
drept şi au colaborat în acest sens cu cetăţenii, în condiţiile legii. 

În acest sens, au acţionat în scopul realizării Programului de guvernare prin abordarea modernă 
a conceptului de lucru în echipă, competenţă profesională şi eficienţă în acţiuni, în scopul îndeplinirii 
următoarelor obiective şi direcţii de acţiune stabilite la nivelul judeţului Olt, astfel: 

� Protecţia şi gestionarea durabilă a pădurilor şi faunei cinegetice prin gestionarea 
durabilă a pădurilor în scopul creşterii contribuţiei acestora la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 
asigurarea dezvoltării durabile, creşterea potenţialului economic şi ecologic al pădurilor, 
intensificarea eforturilor de protecţie a pădurilor printr-o administrare adecvată; 

� Au fost executate 16 acţiuni proprii, fiin constatate: 
- 2 infracţiuni cu 4 persoane,  
- 14 sancţiuni contravenţionale în valoare de 27.300 lei 
- confiscat un volum de 10,437 mc material lemnos în valoare de 991 lei. 

� Siguranţa cetăţenilor – Cunoaşterea, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii prin 
creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, precum şi prin 
creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar; 

� Au fost executate 170 misiuni  şi acţiuni în sistem integrat în baza Ordinului M.A.I. 
nr. 60 din 2 martie 2010, defalcate astfel : 54 acţiuni cu Poliţia Corabia, 100  cu Secţia 
3 Poliţie Rurală Corabia, 8 cu I.J.J. Olt, 8 cu Poliţia TN Corabia. Rezultatele obţinute 
fiind înregistrate la nivelul structurilor de poliţie şi jandarmi. 

� Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului Ministerului Afacerilor 
Interne la toate nivelurile şi în toate structurile; 

� Au fost executate 309 controale interne manageriale nefiind identificate 
neconformităţi; 

� Au fost prezentate 15 note de caz pe linia faptelor de corupţie şi au fost prelucrate 2 
buletine de informare. 

� Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, a crimei organizate, a traficului ilicit de 
droguri şi a celorlalte substanţe interzise; 

� Au fost executate  57 acţiuni astfel :12 întâlniri de lucru cu autorităţile de frontieră 
bulgare, 18 acţiuni specifice cu ORI, 1 întâlnire de lucru cu SRI şi 26 acţiuni specifice 
cu autorităţile bulgare.Nu au fost constatate fapte ilegale. 
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� Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de ugenţă prin creşterea eficienţei 
activităţilor pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă prin îmbunătăţirea dotării cu utilaje moderne 
şi perfecţionarea profesională a cadrelor. 

� A fost executată o acţiune în sistem integrat cu I.P.J. Olt pentru blocarea circulaţiei pe 
anumite sectoare de drum afectate de căderile abundente de zăpadă. 

� A fost executat un exerciţiu de antrenament cu ISU Olt pentru executarea intervenţiei 
rapide şi oportune în cazul poluării accidentale a apelor fluviului Dunarea şi salvarea a 
două persoane de pe o nava care plutea în derivă. 

 
În ceea ce priveşte activitatea de ansamblu şi rezultatele structurilor Poliţiei de Frontieră 

Române de pe raza judeţului Olt, acestea ar putea fi caracterizate astfel : 
� infracţiuni constatate:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� sancţiuni contravenţionale aplicate  :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situaţia traficului prin Punctul Poliţiei de Frontieră Corabia 
        Punctul Poliţiei de Frontieră 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 

Domeniul 
Dosare 
penale 

Infracţiuni 
Persoane 
implicate 

Valoare 
bunuri 

reţinute (lei) 
Trecere / tentativă 
intrare/ieşire ilegală 
în/din ţară 

1 1 2 - 

Braconaj piscicol 13 18 16 2.392 
Braconaj cinegetic 1 1 1 3.130 
Regimul circulaţiei 
rutiere 

26 39 26 - 

Mărci şi indicaţii 
geografice 

4 4 4 4.582 

Furt 2 2 4 138 
Alte fapte 2 3 2 28.000 

TOTAL 49 68 55 38.242 

Domeniul 
Contraven
ţii aplicate 

Valoare 
(lei) 

Valoare bunuri 
confiscate (lei) 

OUG 105/2001 privind frontiera de stat a 
României 

398 90.600 - 

OUG 23/08 privind pescuitul şi acvacultura 118 12.600 - 

Legea 12/1990 privind acte şi fapte de 
comerţ 

8 5.500 12.583 

Legea nr. 407/2006 privind vînătoarea şi 
protecţia fondului cinegetic 

4 6.000 - 

Legea nr. 171/2010 privind regimul silvic 14 27.300 853 

HG 36/1996  privind acte şi fapte de comerţ 14 360 - 

Legea 61/1991 privind ordinea publică 5 400 - 

H.G.984/2005 norme sanitar-veterinare 1 720 - 

TOTAL 562 143.480 13.436 



Pagina 174 din 195 

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 31 mijloace de transport naval şi 74  persoane. 
 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Matei Basarab” al judeţului Olt 
Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei în  anul 2015, 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 Situaţii 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. 
 

1. CENTRUL OPERAŢIONAL JUDEŢEAN 
La baza activităţii desfăşurate de Centrul Operaţional al I.S.U.Olt, a stat implementarea 

legislaţiei privind managementul situaţiilor de urgenţă, armonizarea şi aplicarea în practică a acesteia, 
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 226 recunoaşteri în teren, au fost întocmite 172 fişe operative ale 
localităţilor din judeţ, 18 planuri operative de intervenţie şi au fost executate 80 exerciţii.  

Pregătirea personalului prin exerciţii, s-a executat 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. 

În anul 2015 inspectoratul a desfăşurat:  
- 4 exerciţii de stingere a incendiilor la Colegiul Tehnic ,,ION MINCU” Slatina, Hotel 
PREZIDENT Scorniceşti, Ocolul Silvic Slatina şi KAUFLAND  2 Slatina; 
- 4 exerciţii de alarmare publică în mun. Caracal (cu activarea Planului Roşu de 
intervenţie) şi oraşele Corabia, Balş şi Potcoava; 
- 1 exerciţiu ca urmare a unor accidente, avarii în industrie la YAZAKI ROMANIA 
S.R.L. Caracal; 
- 1 exercitiu de urgentă radiologică în localitatea Ştefan cel Mare, în urma unei explozii 
produse  la CNE Kozlodui Bulgaria; 

- 1 exerciţiu de testare a planului de urgenţă externă la ADE GAZ OIL COMPANY 
S.R.L. Caracal 
Subunităţile din organică au desfăşurat 80 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren, la instituţii 

publice şi operatorii economici din raioanele de intervenţie. 
Au fost întocmite 2 planuri comune de intervenţie cu unităţile M.Ap.N din garnizoana Caracal 

şi U.M. 1871 Deveselu şi protocol de intervenţie comună cu OMV Petrom – ASET III Muntenia vest.  
Au fost primite în vederea avizării un număr de 39 Planuri de intervenţie la diferiţi operatori 

economici din judeţul Olt, din care 19 planuri au îndeplinit condiţiile de avizare iar 20 planuri fiind 
respinse în vederea modificării sau completării acestora. 
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Situaţia operativă 
În contextul amplificării fenomenelor meteorologice periculoase determinate de evoluţiile 

climatice deosebite, precum şi a altor tipuri de riscuri, în anul  2015  ISU Olt a fost solicitat să intervină 
la un număr de 5839 intervenţii ( din care 9 în judeţul Dolj , iar una în judeţul Vâlcea ),  faţă de 5566 
intervenţii în anul  2014, creşterea procentuală fiind de  4,9 %. 

Pe tipuri de riscuri situaţia se prezintă astfel : 
�  Incendii = 498 intervenţii  ( 8,52 %)  
� Alte tipuri de intervenţii = 355 (6,04 %) 
- Asistări persoane = 68 (1,16%) 
- Inundaţii = 51 (0,87 %) 
- Asigurări măsuri evenimente publice = 37 (0,63%) 
- Asanare muniţie neexplodată = 15 (0,25%) 
- Protecţia mediului = 20 (0,34%) 
- Alte intervenţii (deblocare uşă, degajare ţurţuri etc) = 89 (1,52%) 
- Salvări animale = 50 (0,85%) 
- Supraveghere zonă producere s.u. = 25 (0,42) 
� Intervenţii ale echipajelor SMURD = 4986(85,39%)  
Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat la 163 intervenţii, dintre 

care singure la 59  intervenţii, iar în cooperare cu serviciile profesioniste la 104 intervenţii.  
Din totalul celor 498 incendii, 255 (51.02%) s-au produs la gospodării cetăţeneşti, anexe şi 

bunuri ale populaţiei, 25 (5.02%) la domeniul public şi privat al statului, 24 (4,81%) la domeniul privat 
şi mixt,  iar 194 (38,95 %) la vegetaţie uscată, numărul incendiilor în mediul urban fiind de 137, iar în 
mediul rural de 361. 

Pagubele materiale se ridică la cca 6.432.975 mil.lei, iar valoarea bunurilor salvate se ridică la 
aproximativ 28.352.600 mil. lei. 

Pe timpul acţiunilor de intervenţie au fost salvate un număr de 53 persoane ( 41 adulţi şi 12 
copii), precum şi 123 animale şi 544 păsări. 

În  anul 2015, ISU Olt prin dispeceratul integrat, a asigurat gestionarea a 14382 apeluri de 
urgenţă specifice direcţionate de S.N.U.A.U. 112, şi monitorizarea a 1473 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 5839 intervenţii,  cât şi prin 
gestionarea a   9202 documente cu caracter operativ tranzitate prin sistemele existente în dispecerat 
precum şi transmiterea a 46708 SMS-uri. 

În ceea ce priveşte activitatea  echipajelor SMURD, acestea au participat la 4986 intervenţii 
din care 4959 intervenţii de prim ajutor calificat  şi  27 intervenţii la descarcerare. În urma acestora au 
fost asistate medical 5089 persoane din care 4711 adulţi şi 378 copii. 

Un număr de  34  de cadre din care  6 ofiţeri si 28  de subofiţeri  au absolvit cursuri de prim 
ajutor calificat numărul total al cadrelor ajungând la 268 (22 ofiţeri si 246 subofiţeri).   

Secretariatul tehnic permanent a CJSU 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. 

 
2.INSPECŢIA DE PREVENIRE 
În anul 2015, 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 
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Din timpul alocat pentru activităţile specifice, adică 2194 zile, cei 9 inspectori de prevenire, au 
executat activităţi de control însumând 1785 zile, concretizându-se în 800 controale de fond, 955 
controale tematice şi 13 audituri de supraveghere a persoanelor autorizate să desfăşoare activităţi în 
domeniul apărării împotriva incendiilor. Au fost evaluaţi 852 operatori economici, 798 instituţii şi 112 
localităţi. În urma acestor controale preventive au fost identificate 7365 deficienţe de la legislaţia de 
prevenire şi stingere a incendiilor, din care: 6470 deficienţe noi constatate, 535 deficienţe soluţionate 
pe timpul controalelor şi 360 deficienţe constatate şi înscrise în documentele de control anterioare. Din 
totalul obiectivelor evaluate, 193 fac parte din Lista obiectivelor de patrimoniu. 

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate un număr de 1797 sancţiuni principale din care: 
1378 avertismente şi 419 amenzi în cuantum total aplicat de 2.967.002 lei. De asemenea, au fost 
aplicate un număr de 10 sancţiuni complementare constând în oprirea activităţii unor centre comerciale, 
săli de festivităţi şi restaurante din localităţile Slatina, Caracal, Balş şi Corabia. 

În anul 2015 au fost planificate şi s-au desfăşurat 5 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 de referinţă, Serviciul Prevenire a primit în vederea autorizării rutelor de transport, 
143 Formulare pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase. De asemenea, s-au transmis 
instituţiilor abilitate, 921 notificări despre executarea transportului deşeurilor periculoase şi 
caracteristicile acestora. 

 
b. Serviciul protecţie, prevenire şi educaţie preventivă a populaţiei 
Atributul de control al Serviciului Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei, s-a 

materializat prin cele 852 controale de fond, tematice, individuale si acţiuni de protectie civila, la 494 
operatori economici, 106 instituţii, 140 unităţi şcolare şi 112 localităţi. 

Cu ocazia controalelor, s-au intocmit 852 documente de control, constatându-se 2775 
deficienţe, din care 321 au fost soluţionate pe timpul controalelor, iar 631 nereguli au fost sancţionate 
contravenţional cu 618 avertismente şi 13 amenzi în cuantum de 78200 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 2015, s-au verificat 6 puncte de comandă şi 37 adăposturi de protecţie 
civilă. 

S-a intervenit pentru asanarea de muniţii ramase neexplodate, în cadrul a 14 misiuni de asanare  
pirotehnică şi s-a executat 1 misiune pirotehnică de distrugere a acestora.   

Au fost verificate 74 societăţi care colecteaza şi comercializează deşeuri metalice,  cu aceasta 
ocazie efectuându-se şi instruirea personalului care executa colectarea şi comercializarea fierului vechi, 
privind modul de acţionare atunci când sunt aduse ca fier vechi elemente de munitii (proiectile, bombe, 
etc.) şi a fost eliberat un acord pentru executarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice. 

Pe linia înştiinţării, avertizării, alarmării şi evacuării, s-au actualizat Planul de înştiinţare şi 
alarmare al judetului Olt şi Planurile de evacuare în situaţii de urgenţă. 

S-au desfăşurat 4 exerciţii de alarmare publică la localitaţi urbane (Caracal, Corabia, Balş şi 
Potcoava), 52 exerciţii de alarmare publică la comune şi 3 exerciţii de protectie civilă în aval de 
barajele hidrotehnice (Rusăneşti, Drăgăneşti-Olt şi Slatina). 

 Pe timpul controalelor, s-au verificat 6 centrale de alarmare, 1 aparatură de înştiinţare-alarmare 
F1001A, 7 aparaturi de înştiinţare-alarmare F1001B, 8 RTF şi 83 RTP, 261 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 
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Centrul de Pregătire Zonal Craiova au fost planificaţi un număr de 85 de reprezentan şi ai 
administraţiei publice locale din care au participat 72, prezenţa fiind de 82%.  

În anul 2015, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului Olt a 
organizat şi a desfăşurat activitatea de pregătire a primarilor de comună în domeniul situaţiilor de 
urgenţă pe tipurile de curs iniţiere şi perfecţionare, fiind planificaţi un număr de 72 de primari, au 
participat 66, prezenţa fiind foarte bună, în procent de 92 %. 

La Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă 
Ciolpani, a participat la cursul de iniţiere a şefilor de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă o 
singură persoană. 

Pentru pregătirea populaţiei privind riscurile identificate şi modul de comportare pe timpul 
situaţiilor de urgenţă s-au desfăşurat 648 exerciţii de evacuare la unităţile de învăţământ si operatorii 
economici şi 56 exerciţii de alarmare publică la localităţi.  

În luna mai, s-au desfăşurat concursurile cu cercurile tehnico-aplicative de elevi, faza judeţeană, 
„Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii Pompierilor” cu probe teoretice şi practice, iar echipajele 
câştigătoare, Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, şcoala gimnazială „Ion I. Graure” Bălteni şi 
Şcoala Gimnazială Cîrlogani, au fost premiate cu diplome, cupe şi rechizite şcolare din fondurile 
alocate de Consiliul Judeţean Olt. 

În ceea ce priveşte Coordonarea Serviciilor Voluntare şi Private pentru situaţii de urgenţă, 
s-au efectuat instruiri trimestriale cu şefii SVSU/SPSU, 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. 

La concursurile profesionale desfăşurate, la faza judeţeană, locul I a fost obţinut de SVSU 
Stoicăneşti, respectiv SPSU Centrul Rivergate. 

De remarcat sunt eforturile reprezentanţilor localităţilor Giuvărăşti, Brastavăţu, Urzica şi 
Icoana, care în anul 2015 au reuşit să-şi doteze serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă cu 
autospeciale de stins incendii noi achiziţionate prin programe europene. 

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 84 avize de securitate la incendiu şi de protecţie civilă, 39 autorizaţii de 
securitate la incendiu şi 31 puncte de vedere tehnice emise. Au fost restituite pentru completare 26 
documentaţii şi au fost respinse un număr de 23 documentaţii de avizare-autorizare. De asemenea, 
personalul compartimentului a participat la 59 acţiuni în cadrul comisiilor de acorduri tehnice şi la 5 
recepţii privind securitatea la incendiu. 

Au fost întocmite 65 documente de control la obiective de investiţii, constatându-se 201 
nereguli. În 102 situaţii au fost aplicate sancţiuni contravenţionale: 90 avertismente şi 12 amenzi în 
cuantum de 92.500 lei. 

d. Activitatea de informare preventivă 
Pentru realizarea direcţiilor prioritare de acţiune, personalul structurii a desfăşurat 103 acţiuni 

de informare preventivă, cu ocazia Zilei Protecţiei civile din România, Ziua Informării Preventive, 
Zilei Internaţionale a Copilului,  Zilei Pompierilor din România, Ziua Porţilor deschise, Zilei 
Internaţionale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor, Programului naţional „şcoala altfel” sau cu 
ocazia unor sărbători religioase importante. 

În anul 2015, s-au continuat proiectele II şi III ale campaniei naţionale de informare preventivă 
,,R.I.S.C.-Siguranţa nu e un joc de noroc!" ce a avut ca obiectiv informarea şi conştientizarea 
cetăţenilor asupra pericolelor la care se expun în exploatarea coşurilor de fum neprotejate faţă de 
elementele combustibile, neetanşate sau necurăţate. 

De asemenea, la nivel local s-a implementat Campania naţională de informare preventivă  „Nu 
tremur la cutremur” al cărei obiectiv de bază îl reprezintă conştientizarea, informarea şi pregătirea 
populaţiei pentru a reacţiona corect în situaţia producerii unui seism major. Pentru informarea corectă 
şi eficientă a cetăţenilor au fost puse la dispoziţia postului de televiziune local Olt TV, în vederea 
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transmiterii în regim pro-bono, spoturi video cu mesaje clare despre riscurile mediatizate prin cele două 
campanii.   

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 440 afişe, 2630 bronuri 
şi 6840 pliante. 

 
2. 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. În acest sens, 
au fost continuate parteneriatele cu Consiliul Judeţean Olt, Garda Naţională de Mediu-Comisariatul 
Judeţean Olt, Agenţia de Protecţia Mediului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Direcţia Silvică Olt, 
Direcţia agricolă Olt, Distrigaz, C.E.Z., Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, Sistemul Hidrotehnic 
Jitaru, Direcţia de Sănătate Publică Olt, Direcţia Sanitar-Veterinară şi Siguranţă a Alimentelor Olt şi 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt, Inspectoratul teritorial de muncă.   

Tot în acest context, putem sublinia şi buna colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, Direcţia Judeţeană de Informaţii Olt, Arhivele Naţionale – filiala Olt, Crucea Roşie, toate 
administraţiile publice locale 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.  

 
4. PROIECTE EUROPENE 
Pe tot parcursul anului 2015, inspectoratul a participat activ în cadrul proiectelor europene în 

care a fost implicat. 
În cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Axa prioritară 5- 

,,Implementarea infrastructurii adecvate pentru prevenirea riscului natural în zonele cele mai expuse la 
risc”, Domeniul major de intervenţie ,, Protecţie împotriva inundaţiilor”, IGSU deţine calitatea de 
aplicant în cadrul proiectului ,,Răspunsul eficient salvează vieţi”.  

Astfel, în luna Decembrie 2015 au fost primite următoarele mijloace tehnice: 
- 2 ambarcaţiuni pentru intervenţie si salvare cu chila rigida si borduri moi, de 10 
persoane cu 2 remorci tip peridoc si 2 autoturisme pentru munca operativa Dacia Logan; 

 -3 ambarcaţiuni pentru salvare din aluminiu cu motor si 3 remorci peridoc; 
 -1autospeciala transport scafandri Mercedes Sprinter care are in complet 1 ambarcaţiune 

cu motor  si 1 remorcă peridoc; 
 - 2 remorci pentru transportul ambarcaţiunilor pneumatice; 
 - 14 buc. ham cu vesta de salvare integrata; 
 - 20 aparate de protecţia respiraţiei Ariac D2C; 
 - 1 motopompa de mare capacitate.  
În cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de 

interventie 3.3, „Imbunatatirea Dotarii cu Echipamente a Bazelor Operationale pentru Interventii in 
Situatii de Urgenta”, proiectul Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in regiunea 
Sud – Vest Oltenia”. se afla in desfasurare procedura de achizitie  publica avand ca obiectiv 
achizitionarea unui autovehicul cu senile  / roti tip UTV cu capacitate mare de trecere si o autofreza de 
zapada.  

 
 5. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 
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 124 
buletine de presă, având ca subiect măsuri de prevenire a diferitelor situaţii de urgenţă şi modul de 
comportare în cazul producerii acestora, mediatizarea zilelor aniversare precum Ziua Pompierilor, Ziua 
Protecţiei Civile, Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, Concursurile 
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serviciilor profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, Concursurilor Cercurilor 
tehnico-aplicative de elevi cu tematică de pompieri ”Prietenii Pompierilor” şi cu tematică de protecţie 
civilă ”Cu viaţa mea apăr viaţa” precum şi mediatizarea intervenţiilor la care unitatea a acţionat.  

În domeniul relaţiei cu publicul au fost primite de la cetăţeni şi soluţionate în termen, 204 
solicitări conform Legii nr.544/2001, care au însemnat solicitări atât pe linia intervenţiei în situaţii de 
urgenţă dar şi pe linia  prevenirii acestora. 

Pentru mediatizarea activităţii inspectoratului, în presa scrisă locală, regională şi centrală au 
apărut un număr de 1211 articole. De asemenea, au fost difuzate 252 ştiri la posturile TV, 146 ştiri la 
posturile de radio locale şi centrale şi au fost organizate 7 briefinguri de presă. 
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Capitolul 15 – Cultură şi culte 
Direcţia pentru Cultură Olt, în calitatea sa de Serviciu 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 
182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, O.G. 43/2000 privind protejarea 
patrimoniului arheologic, Legea 311/2003 a muzeelor şi a colectiilor publice, Legea 120/2006 a 
 monumentelor de for public, Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial,  
împreună cu actele normative subsecvente, care guvernează activitatea Direcţiei pentru Cultură Olt în 
domeniul culturii şi patrimoniului cultural naţional, respectiv acelea de analnză sn avnzare, monntornzare 
şn control, consultantă  de specnalntate, nnterfaţă sn mednere; 

· 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 şi 20 monumente memoriale. 

Activitatea specifică a Direcţiei  Judeţene pentru Cultură Olt a avut în vedere atingerea 
obiectivelor asumate prin Programul de Guvernare. 

Pentru protejarea monumentelor istorice s-a acţionat conform Legnn 422/2001 prnvnnd 
protejarea monumentelor nstornce, 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 
monumente istorice cât şi imobile aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice (în toate stadiile 
fizice de execuţie), până în prezent Direcţia pentru Cultură Olt a prezentat un număr de 48 de 
documentaţii din care 44 au fost aprobate şi 4 respinse pentru completări. Dintre monumentele istorice 
avizate de importanţă pentru comunitatea judeţeană menţionăm: „Reabnlntare faţade la Muzeul 
Judeţean Olt”, „Restaurare, reabnlntare fostul Cnnematograf Vnctorna - faza PT+DE dnn Slatnna”, 
Conservare-restaurarea pncturnn murale de la bnsernca „Sf. Trenme” dnn Corabna, „Snstemul naţnonal de 
transport gaze pe corndorul Românna, Ungarna, Austrna – secţnune judeţ Olt”;   

S-a  colaborat cu administraţiile locale pentru elaborarea PUG-urilor privind realizarea Studiilor 
Istorice şi Arheologice în vederea respectării legislaţiei patrimoniului cultural naţional, fiind efectuate 
informări şi discutii cu A.P.L. din localităţile: Piatra Olt, Drăgăneşti-Olt, Radomireşti, Mihăieşti, Osica 
de Jos, Ianca, Poboru, Verguleasa, Călui, Pîrşcoveni, Icoana, Voineasa, Vitomireşti, Strejeşti, Osica de 
Sus, în anul 2015 fiind avizate Planuri Urbanistice Generale pentru următoarele localităţi: Vultureşti, 
Potcoava, Teslui, Pleşoiu, Crîmpoia, Seaca, Cezieni; 
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S-au emis un număr de 6 drepturi de premţiune, conform Legii 422/2001, privind vânzarea de 
imobile monumente istorice, din care 2 imobile Slatina şi 4 Caracal, pentru care statul prin Direcţia 
pentru Cultură Olt nu şi-a exercitat acest drept; 

Au fost efectuate acţiuni de verificare şi control la lucrările avizate în localităţile: Şerbăneşti, 
Brâncoveni, Strejeşti, Optaşi, Sârbii-Măgura, Nicolae Titulescu, iar la obiectivul monument istoric 
„Hotel OJT / 1910” din oraşul Corabia s-a verificat în teren sesizarea cu privire la efectuarea unor 
lucrări de întreţienere efectuate fără aviz, dispunându-se măsuri pentru intrarea în legalitate; 

Informarea, prin adrese scrise, a tuturor primăriilor din judeţ, cu privire la legislaţia specifică 
privind protejarea patrimoniului monumente istorice, arheologic şi de for public; 

S-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, 
Slatina, Corabia, Balş, Corbu, Spineni, Alimăneşti, Rusăneşti, Dobrun, Osica de Sus, Strejeşti, 
Leleasca, Cezieni, Brâncoveni, Izvoarele, Pârşcoveni, Şerbăneşti, Drăghiceni, Fărcaşele, Nicolae 
Titulescu, Rusăneşti, Mărunţei, Curtişoara, Teslui, Pârşcoveni, Osica de Jos, Şopârliţa, Sprâncenata, 
Vişina, Vişina Nouă, Călui, Balş, Brâncoveni, Drăgăneşti-Olt, Teslui, Osica de Sus, Brastavăţu, Iancu 
Jianu, Orlea, Baldovineşti, Oboga, Coloneşti, Bărăşti, Schitu, Vâlcele, Izvoarele, Dobroteasa, 
Mărunţei, Dăneasa, Seaca, 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, Slatina, Corabia, Balş; 

S-a efectuat verificarea periodică cu reprezentanţii Inspectoratul Judeţean de Poliţie al jud. Olt, 
a stării de conservare a monumentelor istorice în localităţile, Dobrosloveni, Radomireşti, Drăghiceni, 
Corabia, Caracal, Piatra Olt şi Drăgăneşti-Olt;  

Colaborare cu I.S.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 Slatina şi Caracal; 

Verificarea lucrărilor de restaurare la biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din Şerbăneşti, restaurarea 
şi reabilitarea Casei de Cultură Corabia, restaurarea picturii de la Mănăstirea Brâncoveni precum şi 
monumentul istoric Muzeul Judeţean Olt, obiectiv pentru care au fost alocate fonduri europene prin 
Consiliul Judeţean Olt; 

În Planul Naţional de Restaurare pe anul 2015 al Ministerului Culturii, judeţul Olt a avut 
cuprins obiectivul „Restaurare pictură la Biserica Mănăstirii Brâncoveni, în valoare de 200.000 lei; 

S-au verificat şi urmărit documentaţiile pentru finanţare depuse la Secretariatul de Stat pentru 
Culte de către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor privind finanţarea lor în anul 2015 pentru un număr de 
20 de obiective. Până în prezent s-a primit finanţare de la S.S.C. pentru următoarele obiective: 

- Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului”, Mun. Slatina– 70.000 lei; 
- Mănăstirea Măinești, biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, loc. Balș – 100.000 

lei; 
- Parohia Vitănești, com. Sârbii Măgura – 50.000 lei; 
- Parohia Salcia, com. Slătioara – 50.000 lei; 
- Parohia „Toţi Sfinţii”, Mun. Caracal – 40.000 lei; 
- Parohia „Sf. Apostoli”, loc. Balș – 50.000 lei; 
- Parohia Bârca, biserica filie „Sf. Cuv. Parascheva”, com. Valea Mare – 30.000 lei; 
- Parohia Cucuieţi, com. Verguleasa – 75.000 lei; 
- Parohia Șerbăneștii de Sus – 100.000 lei; 
- Parohia Strejeștii de Sus – 50.000 lei; 
- Parohia Șerbăneștii de Jos – 100.000 lei; 
- Parohia Mierleștii de Sus, com. Perieţi – 120.000 lei; 
- Parohia Jugaru, biserica filie cu hramurile „Cuv. Parascheva și Sf. M. Mc. Gheorghe”, 

com. Optași-Măgura – 50.000 lei; 
- Parohia Schitu Greci, biserica „Sf. Arhangheli”, com. Schitu – 150.000 lei; 
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- Parohia Petculești, com. Grădinari – 100.00 lei. 
În anul 2015 Institutul Naţional al Patrimoniului nu a organizat licitaţie pentru lucrările sistate 

la obiectivele: Casa Memorială „Iancu Jianu” din Caracal, care în prezent este neutilizabilă, existând 
riscul degradării treptate la elementele constructive reabilitate până-n prezent iar la biserica „Cuvioasa 
Paraschiva” de la Şerbăneşti continuarea lucrărilor s-a făcut prin finanţare de la Secretariatul de Stat 
pentru Culte; 

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 130 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 Baldovineşti, Oporelu sat Rădeşti, Poboru, Gura 
Padinii, Giuvărăşti; 

În anul 2015 Consiliul Judeţean Olt a alocat fonduri pentru sprijinirea lăcaşurilor de cult în 
realizarea lucrărilor de reparaţii curente, conform ghidului solicitantului, instituţia noastră a emis avize 
specifice pentru 115 biserici monument istoric; 

S-a urmărit stadiul elaborării documentaţiilor pentru avizare (sprijin metodologic şi îndrumare) 
la Mănăstirile Strehareţ şi Clocociov cu privire la accesarea de fonduri în vederea realizării unor lucrări 
de consolidare a versanţilor din imediata apropiere a acestor monumente istorice, în scopul prevenirii 
unor alunecări de teren care să afecteze obiectivele de patrimoniu; 

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 Compania 
Naţională de Investiţii sau Grupurile de Acţiune Locală pentru 11 localităţi precum Rusăneşti, 
Vitomireşti, Brastavăţu, Oboga, Vişina, Dobrosloveni, Iancu Jianu, Corbu, Deveselu, Grojdibodu, 
Urzica, Călui, dintre care s-au primit fonduri şi realizate investiţii pentru Oboga, Călui, Stoeneşti, 
Dobrosloveni, Perieţi, Şerbăneşti;  

În perioada octombrie-decembrie 2015 compartimentul patrimoniul imaterial a efectuat 
deplasări de lucru în localităţile Obârşia, Urzica, Vişina Noua, Stoeneşti, Gostavăţu, Dobrosloveni, 
Fărcaşele. S-a discutat cu autorităţile locale, pe tema situaţiei materiale şi dotării instituţiilor de cultură 
locale (cămine culturale, biblioteci). Din constatările făcute a reieşit că într-o mare parte din localităţi 
referentul cultural are în fişa postului şi atribuţiuni de bibliotecar, propunându-se autorităţilor locale să 
se găsească soluţia financiară pentru înfiinţarea în organigrama primăriilor a unor posturi, chiar şi 
contractuale pentru referent cultural, director de cămin, bibliotecar, urmând ca pentru bugetul anului 
2016 să fie găsită soluţia de finanţare. 

În anul 2015 s-a finalizat realizarea centrelor de informare turistică în Dobrosloveni şi Caracal, 
cu fonduri de la Grupul de Acţiune Locală, Ministerul Dezvoltării, pentru care D.C. Olt va oferi 
permanent consultanţă de specialitate şi sprijin logistic în desfăşurarea activităţilor specifice. 

Pentru protejarea patrimoniului arheologic s-a acţionat conform O.G. 43/2000 prnvnnd protectna 
patrnmonnulun arheolognc sn declararea unor snturn arheolognce ca zone de nnteres natnonal, după cum 
urmează: 

S-au centralizat autorizaţiile de supraveghere arheologică emise de Ministerul Culturii şi trimise 
informări către beneficiari, cu privire la responsabilităţile ce le revin pentru siturile Corabia, Caracal – 
Varianta de ocolire şi Dobrosloveni; în trimestrul III s-au urmărit lucrările de săpătură arheologică 
autorizată M.C. pentru situl arheologic din Corabia la şantierul arheologic desfăşurat anual în 
organizarea Universităţii din Craiova, Facultatea de Istorie şi Muzeul din Corabia; la situl arheologic 
cetatea Sucndava s-a constatat periodic stadiul lucrărilor derulate prin proiectul „Reabnlntare a 
monumentulun Sucndava şn renntroducerea în cnrcuntul turnstnc”, lucrarea având ca termen de finalizare 
timestrul II 2016; 

Au fost eliberate 4 certificate de descărcare de sarcină arheologică pentru siturile arheologice 
descoperite pe viitorul traseu al obiectivului „Varianta de ocolire a Municipiului Caracal” 3 avize de 
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supraveghere arheologică pentru realizarea unor obiective de investiţii în judeţul Olt precum: realnzare 
conducta de gaze Transgaz, retehnolognzare câmp petrolner Vaţa, Varnanta de ocolnre a Munncnpnulun 
Caracal 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; 

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, în 
trimestrul IV au fost efectuate deplasări în baza unei informări efectuate de către o persoană particulară 
care a efectuat teledetecţii, pe teritoriul administrativ al localităţilor Bobiceşti şi Slatina, dispunându-se 
măsurile legale, conform Legii 182/2000;  

Analiza unui număr de 18 perimetre, conform cererilor şi documentaţiei depuse la D.C. Olt, din 
punct de vedere al prezenţei vestigiilor istorice şi arheologice, amplasate pe teritoriul localităţilor Piatra 
Olt, Teslui, Curtişoara, Tufeni, Ipoteşti, Tia Mare, Balş, Slătioara, Giuvărăşti, Mărunţei pentru care s-a 
emis adresa în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie, necesar firmei de investiţii care desfăşoară 
lucrări de extracţie a balastului;  

S-a continuat implementarea sistemului informaţional geografic (GIS), în format Stereo 70, 
pentru protejarea patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie şi monumente istorice), fiind 
delimitate şi localizate monumente istorice şi situri arheologice din localităţile Icoana, Radomireşti, 
Mihăieşti, Osica de Jos, Poboru, Balş-Măineşti, Strejeşti, Teslui, Oporelu, Orlea;  

În luna iunie s-a efectuat o deplasare în satul Ursoaia, comuna Icoana, unde împreună cu 
reprezentanţii autorităţilor locale s-a constatat exnstenţa unun nou snt arheolognc, pe baza unor cercetări 
efectuate de către Muzeul Naţional de Istorie al României, ocazie cu care s-a adus la cunoştinţă 
autorităţilor locale responsabilităţile ce le revin în protejarea patrimoniului cultural; 

Emiterea unui număr de 4 avize specifice privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
terenuri cu patrimoniu arheologic aflat pe raza localităţilor Drăgăneşti-Olt,  Călui, Cungrea, Slătioara la 
solicitarea autorităţilor locale, în contextul implementării prevederilor Legii 17/2014 privind vânzarea 
terenurilor; 

Verificare sării de conservare şi securitate a sitului arheologic „Aşezarea romana Romula”, din 
comuna Dobrosloveni, unde în luna august au avut loc săpături arheologice sistematice autorizate de 
către Ministerul Culturii, prin care se urmăreşte decopertarea şi punerea în valoare a acestui obiectiv 
arheologic; 

Pentru protejarea patrimoniului mobil s-a acţionat conform Legea 182/2001 prnvnnd prnvnnd 
protejarea patrnmonnulun cultural natnonal mobnl, 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) inventarierea şi 
verificarea stării de securitate – conservare a patrimoniului mobil la cultele religioase, acţiune efectuată 
în localităţi din Radomireşti, Mihăieşti, Osica de Jos, Ianca, Boboru, Verguleasa, Călui, Pîrşcoveni, 
Icoana, Voineasa, Strejeşti, Osica de Sus; 

Au fost soluţionate 4 cereri şi s-au emis adrese specifice pentru bunuri culturale cu semnificaţie 
artistică, nesusceptibile de clasare acestea fiind creaţie contemporană;  

În vederea întocmirii documentaţiei clasării bunurilor culturale mobile pentru instituţiile 
nespecializate, consilierea şi evidenţa bunurilor clasate la instituţiile de specialitate au avut loc 14 
deplasări în localităţi unde se află  biserici monument istoric deţinătoare de bunuri susceptibile de 
clasare precum Icoana, Radomireşti, Mihăieşti, Osica de Jos, Ianca, Poboru, Măineşti, Strejeşti, N. 
Titulescu, Balş, Teslui, Osica de Sus, Oporelu, Orlea şi s-a adus la cunoştină necesitatea clasării 
acestora conf. Legii 182/2000; 

În baza Legii 182/2000. art. 35, s-a efectuat un control pentru verificarea unei societăţi 
comerciale cu punctul de lucru în complexul comercial Slatina, care desfăşura activităţi de 
vânzare/intermediere a bunurilor culturale mobile, fiind dispuse măsuri pentru autorizare şi intrarea în 
legalitate; 
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Inventarierea unui număr de 5 bunuri culturale mobile aflate în inventarul Mănăstirii Clocociov 
care au fost transferate către Mănăstirea Brâncoveni, în baza unui proces verbal încheiat înainte de anul 
1989, în urma constituirii depozitului cu bunuri de patrimoniu de la Mănăstirea Clocociov; 

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, 
pentru 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, 
muzeul din Corabia şi s-a verificat stadiul de realizare a fişelor la muzeul de la Mănăstirea Clocociov şi 
Mănăstirea Strehareţ; 

A fost preluat şi centralizat inventarul bunurilor culturale mobile, un număr de 16 obiecte, 
descoperite întâmplător de către o persoană particulară pe teritoriul administrativ al localităţilor Slatina, 
Teslui, Bobiceşti, urmând a se stabili după efectuarea exertizării de către experţi acreditaţi, valoarea 
acestor bunuri precum şi instituţia specializată căreia îi vor fi încredinţate spre păstrare; 

În comuna Orlea, la primăria din localitate s-au purtat discuţii cu autorităţile locale referitoare 
la situaţia Muzeului Sătesc fiind clarificate aspecte privind necesitatea angajării personalului de 
specialitate la muzeul sătesc, starea de conservare şi necesitatea clasării bunurilor culturale mobile 
aflate în inventar, precum şi proiectul depus de către autorităţile locale, referitor la „Modernnzare punct 
de promovare a patrnmonnulun cultural, natural şn a tradnţnnlor pescăreştn locale, în Comuna Orlea, 
judeţul Olt”, prin care se va realiza modernizarea, reabilitarea şi extinderea unei clădiri existente, a 
muzeului Sătesc Orlea, în vederea funcţionării în bune condiţii a centrului muzeal, investiţie necesară 
atât pentru vizitatorii din regiunea Dunării–Corabia, care pot intra în contact cu activităţile cultural 
istorice locale, cât şi pentru cei aflaţi în trecere prin Comuna Orlea; 

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 Ianca au fost inventariate, 
fotografiate şi catalogate bunurile culturale mobile „colecţia Cumpănaşu” donate de către o persoană 
particulară în scopul realizării unui muzeu local, în colaborare cu Muzeul Judeţean Olt; 

S-au centralizat adeverinţele 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; 

Pentru protejarea monumentelor de for public conform Legnn 120/2006 monumentelor de for 
publnc, 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 Icoana, Radomireşti, Mihăieşti, Osica de Jos, Ianca, Poboru, Strejeşti, N. Titulescu, Osica 
de Sus, Orlea, în baza legii 120/2006; 

În vederea amplasării monumentelor de for public în judeţ au fost analizate documentaţii şi 
efectuate consultări, cu recomandări privind construcţia de monumente de for public în localităţile 
Rusăneşti, Slatina, Balş iar pentru primăriile Valea Mare şi Gostavăţu s-a oferit consultanţă în scopul 
efectuării de operaţiuni privind curăţarea şi restaurarea monumentelor de eroi;  

În anul 2015 au fost avizate şi inaugurate monumente de for public în localităţile Izbiceni, 
Coteana şi Dobrosloveni; 

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 Olt au fost efectuate deplasări 
şi înaintate înştiinţări către persoane particulare sau private cu activităţi comerciale din localităţile 
Caracal şi Slatina; 

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: 
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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 2015; 

S-a participat la Muzeul din Caracal la lansarea cărţii „Conace boiereşti din Romanaţi”, autor 
Dumitru Botar, lucrare al cărei conţinut îmbogăţeşte informaţia ştiinţifică referitoare la patrimoniul 
cultural judeţean; 

S-a acordat sprijin logistic pentru primăriile localităţilor din judeţ 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 2015, fiind îndrumate 
autorităţile publice locale din localităţile Dobrosloveni, Izbiceni, Festivalul Naţional „Corabna de Aur” 
din oraşul Corabia, „Sărbătoarea pânnnn” din Scorniceşti, Festivalul Naţional de Folclor „De la 
Drăgăneşti la Vale”, desfăşurat în oraşul Drăgăneşti-Olt; 

Participarea la Simpozionul Ştiinţific „Arheologna pensajulun şn frontnerele romane”, desfăşurat 
la Muzeul Naţional de Istorie al României care a avut ca scop prezentarea rezultatelor pronectulun 
Lnmes Transalutanus, care a avut implicaţii pentru obiective arheologice pe teritoriul judeţelor Argeş, 
Olt şi Teleorman; 

În ceea ce priveşte accesul la informaţii de interes public, în baza Legnn 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, până în prezent la Direcţia pentru Cultură Olt au fost înregistrate 
un număr de 8 solicitări de informaţii de interes public, pentru toate fiind formulate răspunsuri privind 
soluţionarea acestora.  
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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 anul 2015 din cele 14 localităţi în care există post creat în organigrama 
proprie, doar 10 primării au expert angajat, respectiv Caracal, Corabia, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt, 
Brastavăţu, Brebeni, Coteana, Fălcoiu, Ianca, Iancu-Jianu,  întrucât la Slatina, Balş şi Grădinari postul 
este vacant, iar la Obârşia pesoana se află în concediu fără plată. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.18/2015, Biroul Judeţean pentru romi a 
asigurat coordonarea activităţii experţilor locali pe probleme de romi din cadrul primăriilor prin 
instruiri astfel: 

- Prezentarea Hotărârii de Guvern nr. 18/2015 şi dezbateri asupra modului de implementare a 
acesteia. 

- Sprijin tehnic pentru experţii locali în vederea documentării raportului semestrial privind 
îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul local de acţiune pentru punerea în aplicare a Strategiei 
Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor. 

- Instruirea privind cadrul legal pentru propunerea angajării de mediatori sanitari romi în 
comunităţile de romi unde este necesar.  

- Dezbateri asupra Planului de Măsuri pentru punerea în legalitate cu acte de stare civilă şi acte 
de identitate a populaţiei de etnie romă, la nivel naţional. 

- Instruirea privind completarea instrumentului de lucru „Fişa de lucru – probleme şi nevoi ale 
comunităţii de romi”. 

- Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Planul judeţean de acţiune pentru 
romi, respectiv a obiectivelor prevăzute în planurile locale de acţiune pentru romi. 

- Propuneri pentru Planul judeţean de acţiune pe anul 2016. 
Biroul Judeţean pentru Romi a transmis către Institutul pentru Studierea Problemelor 

Minorităţilor Naţionale date privind comunităţile de romi şi organizaţiile neguvernamentale care au 
derulat proiecte cu beneficiari romi.  Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale 
derulează proiectul cu titlul “Cartografiere Sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o 
monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor (SocioRoMap)”. 
 Obiectivul proiectului vizează construirea unei baze de date cu organizaţiile neguvernamentale 
care au derulat proiecte cu beneficiari romi: organizaţii declarat rome şi organizaţii a căror activitate 
este strâns legată de comunităţile de romi.  

Informare privind 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 2015 – 2020, având ca principal scop abordarea problemelor cu 
care se confruntă comunităţile de romi.  

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. Secretariatul 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 10 
întâlniri ale Grupului de Lucru Mixt, în care au fost dezbătute problemele comunităţilor de romi după 
cum urmează: 

1. Planul judeţean de acţiune pe anul 2015.   
2.   Actualizarea Grupului Local de Lucru.  
3. Oferta de ocupare a forţei de muncă, identificarea viitorilor angajaţi de la nivelul judeţului, 

măsuri active de stimulare a ocupării în comunităţile de romi. 
4. Realizarea/actualizarea Grupului de Iniţiativă Local şi asumarea acestuia de către consiliul 

local prin hotărâre. 
5. Prematuritatea în comunităţi, prevenţie şi terapie. 
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6. Planului de Măsuri pentru punerea în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a 
populaţiei de etnie romă, la nivel naţional. 

7. 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. 

- 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. 
- Planul de Măsuri pentru punerea în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate 

a populaţiei aparţinând minorităţii rome. 
8. 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 Slatina, 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 SASTIPEN ca 
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. 

Printre activităţile derulate în 2015 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. 

“Şcoala este importantă pentru copilul tău”, activitate derulată de Grupul de Iniţiativă din 
Caracal. Proiectul presupune amenajarea unui centru de informare în incinta grădiniţei, precum şi 
activităţi recreative, ateliere de lucru pe sănătate, comunicare şi tradiţie. 

- “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 Sănătate – SASTIPEN, în asociere cu Fundaţia 
„Terre des Hommes”, cu sprijinul Primăriei şi a Consiliului Local Slatina. 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.  

În luna mai, echipa centrului a desfăşurat acţiunea “Să trăim sănătos!” în cadrul Grădiniţei 
Romrom Caracal. În cadrul activităţii au participat un număr de 20 de copii şi au fost dezbătute teme 
precum: Ce este o trusă medicală? Cum pansăm o rană? 

- Parcuri de joacă în comunităţile de romi din Piatra-Olt, Grădinari şi Slatina proiecte finanţate 
de Terre des Hommes şi 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.  

În luna mai, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, Biroul Judeţean pentru Romi a 
organizat un grup de lucru în vederea inventarierii iniţiativelor existente şi viitoare în localităţile din 
judeţul Olt beneficiare ale proiectului „Zefir – împreună pentru puterea de acţiune” pentru o înţelegere 
comună din partea factorilor interesaţi în derularea proiectului (autorităţi publice locale, grupuri de 
iniţiativă, instituţii publice, etc.). La discuţii au participat reprezentanţi ai partenerilor proiectului Terre 
des Hommes, Fundaţia PACT, Habitat for Humanity România, Centrul Romilor pentru Politici de 
Sănătate – SASTIPEN, Amare Rromentza, Partida Romilor Pro-Europa, Filiala Olt, precum şi membrii 
ai Grupurilor locale de iniţiativă din cele 4 localităţi. 
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În semestrul II 2015 au fost implementate activităţi cu implicarea copiilor precum « Joia 
veselă« şi “Şcoala de vară” în Slatina, Piatra-Olt, Caracal şi Grădinari.  

●    Prin proiectul „Democraţie participativă. Pilotarea unei iniţiative cetăţeneşti pentru 
comunităţile interetnice din România”, derulat de Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună, 105 
copii romi din Drăgăneşti-Olt şi Corabia au beneficiat de rechizite, ghiozdane, penare, acuarele, culori, 
materiale didactice. 

●     În municipiul Slatina şi Caracal, Oraşul Piatra-Olt şi Comuna Grădinari este derulat cu 
sprijinul Agenţiei “Împreună” un program de mentorat pentru tinerii din comunitatea de romi, elevi din 
clasa a-VIII-a, respectiv clasele IX-XII. Astfel, cei 10 elevi selectaţi  vor fi sprijiniţi în vederea 
deprinderii unor competenţe de leadership şi participare publică. 

●     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.  În primul semestru al acestui an a început construcţia locuinţelor. 

● 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 segmentului poliţiei de ordine 
publică din mediul rural prin dezvoltarea capacităţilor de formare în domeniul poliţiei rurale, precum şi 
a limbii şi culturii romani. Proiectul a prevăzut înfiinţarea Centrului de Cultură în Limba Romani, creat 
în incinta Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu”, Slatina.  

● 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 POSDRU, „A doua şansă pentru un viitor 
împreună”  la Şcoala nr.1 Slatina şi „Eu vreau mai mult, eu pot mai mult”, la Şcoala din Grădinari. 

● Centrul Cariere al Fundaţiei Ruhama în parteneriat cu primăria comunei Grădinari a derulat 
proiectul „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al judeţului OLT”,  
finanţat prin POSDRU. Proiectul a vizat facilitarea accesului la muncă a membrilor comunităţilor 
locale aflate în situaţie de excluziune socială din judeţul Olt.  
Prin proiect au fost informate şi consiliate în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii un număr de 
378 persoane din mediul rural.   

●  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 Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013. Acest proiect are ca scop integrarea t inerilor pe piaţa muncii. 

● În comunitatea de romi din municipiul Slatina 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: 
-  cele două lansări din martie, respectiv aprilie ale programului „Anul participării şi 

responsabilizării cetăţenilor II”, derulat de  Guvernul României prin Agenţia Naţională poentru Romi. 
Programul are ca SCOP – creşterea participării actorilor sociali la implementarea politicilor care se 
adresează romilor şi comunităţilor în care aceştia trăiesc, de a sprijini accesul la drepturile sociale şi 
participarea acestora la viaţa economică, socială, culturală şi politică. 

- informaţiile oferite de Agenţia Naţională pentru Romi şi Ambasada Germaniei în România, 
privind dreptul de pensie acordat de statul german romilor din România care au fost deportaţi în 
Transnistria în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, procedura pentru solicitarea drepturilor de 
pensie de către romii care au desfăşurat muncă într-un ghetou;  

●  Judeţul Olt a fost beneficiarul proiectului “Democraţie participativă. Pilotarea unei iniţiative 
cetăţenești pentru comunităţile interetnice din România”, derulat de Agenţia de Dezvoltare Comunitară 
“Împreună” în perioada iunie 2014 – mai 2015. Proiectul a vizat 30 de comunităţi rurale interetnice din 
3 judeţe: Buzău, Olt și Prahova care suferă de probleme similare în domeniile infrastructurii, 
oportunităţilor de angajare și accesului la servicii de sănătate și educaţie pentru populaţia romă.                     

 Prin acest proiect au fost mobilizaţi cetăţenii celor 30 de comunităţi pentru rezolvarea a cel 
puţin o problemă comună prioritizată participativ în cadrul unui proces de dezvoltare comunitară. Atât 
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în Drăgăneşti-Olt cât şi în Corabia au fost finanţate  proiecte comunitare care au avut ca scop 
îmbunătăţirea participării copiilor romi la educaţie pentru 30 respectiv 50 de elevi. De asemenea, un alt 
obiectiv al proiectului a fost acela de a stimula și pilota o iniţiativă legislativă cetăţenească care să 
reflecte priorităţile de dezvoltare identificate participativ în cele 30 de comunităţi și strângerea a cel 
puţin 15.000 de semnături pentru includerea priorităţilor identificate de romi pe agendele locale și 
judeţene. 

În localităţile Stoeneşti şi Grădinari se implementează proiectul “Servicii integrate – abordare 
optimă pentru ocuparea forţei de muncă”- POSDRU/135/5.2/S/133695, implementat în perioada 18 
aprilie 2014 – 17 octombrie 2015 de către Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – Sastipen, în 
parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreuna” și Asociaţia „Pro Vocaţie”. În aceste 
localităţi au fost înfiinţate Centre Comunitare de Servicii Integrate. Prin proiect au fost organizate 
cursuri de formare profesională în urma cărora au absolvit un număr de 30 persoane meseria de frizer/ 
coafiură/ manichiură/ pedichiură; 30 în meseria de bucătari; 30 în meseria de agenţi vânzare. 

In perioada 01.04.2015-31.03.2016, judeţul Olt este beneficiarul proiectul “Sa combatem 
saracia si excluziunea romilor”, proiect finantat prin Mecanismului Financiar al Spatiului Economic 
European (SEE), Fondul ONG, derulat de către Asociatia Centrul de Resurse Apollo Ploieşti. Proiectul 
are ca principal obiectiv diagnosticarea gradului de saracie si excluziune a romilor din 4 judeţe ale 
Romaniei. 

Biroul Judeţean pentru Romi: 
- a participat în perioada septembrie – noiembrie 2015 în cadrul atelierelor de lucru organizate 

de Centrul de Formare şi Perfecţionare a poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina în cadrul proiectului 
„Îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti dintre Elveţia şi România în domeniul Traficului de fiinţe 
umane”. 

- a participat în perioada noiembrie 2015 în cadrul atelierului de lucru „Prezentarea reţelei 
RISOROM”, ca instrument de lucru de asistenţă tehnică în implementarea fondurilor europene pentru 
comunităţile locale, în cadrul proiectului „Reţeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare şi 
Advocacy”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014. 

- a comunicat Ministerului Fondurilor Europene în vederea implementării unor programe 
eficiente din fondurile Uniunii Europene, situaţia datelor oficiale/neficiale la nivelul judeţului Olt, 
privind:  

- numărul persoanelor de etnie romă: oficial - 9.499; neoficial - 27.649;  
- persoanele fără acte de stare civilă/identitate: oficial - 169; neoficial - 263 
- locuinţele fără autorizaţii de construire: oficial - 6.823; neoficial - 8.480; 
- numărul beneficiarilor de venit minim garantat: -18.400; 
- experţii romi angajaţi în primării: 10; 
- mediatorii sanitari angajaţi: 11;  
- şcolile segregate pe criteriu etnic: 6; 
- locuinţe neracordate la reţeaua de apă potabilă: 415; 
- locuinţe neracordate la reţeaua de curent electric: 105. 

  
Creşterea accesului romilor la un învăţământ de calitate  
La nivelul Judeţului Olt, există 11 mediatori şcolari romi şi 8 profesori de limba, istoria şi 

tradiţiile romilor, angajaţi în şcolile cu procent mare de elevi romi: Şcoala nr.1 Balş, Liceul Tehnologic 
Constantin Filipescu Caracal, Liceul Tehnologic Drăgăneşti–Olt, Liceul Piatra-Olt, Şcoala Virgil 
Mazilescu Corabia, Şcoala Mihai Eminescu Corabia.  

Printre cele mai importante realizări în domeniul educaţional amintim: 
- Judeţul Olt a participat cu 2 elevi la concursul de istorie a minorităţii rome faza naţională; 
- 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. Aceste activităţi au dus la creşterea 
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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 de facilitare a accesului la 
educaţie a 11 copii în vederea înscrierii în Centrul de Zi Sfânta Elena Corabia, unde vor beneficia de 
sprijin la efectuarea temelor şi vor primi o masă caldă; 

- în cadrul Grădiniţei cu Program Normal Scărişoara, a fost achiziţionată şi pusă în funcţiune 
centrala termică; 

- un număr de  56 copii din cadrul Structurii nr.1 a Şcolii Virgil Mazilescu Corabia 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 Ştefan Fuli”, “Olimpiada de limba şi literatura romani”, „Lada de zestre a 
bunicii”;   

- o serie de elevi şi studenţi voluntari din licee precum Colegiul Naţional “Radu Greceanu”, 
Colegial Naţional Vocaţional “Nicolae Titulescu” au ajutat la consilierea elevilor şi părinţilor romi în 
vederea înscrierilor la liceu şi la facultate pe locurile speciale. 

Copiii din categorii vulnerabile sunt cuprinşi în programul naţional în vederea acordării de 
transport gratuit la şcoală şi beneficiază fie de transport gratuit cu microbuzele şcolare, fie de 
decontarea navetei. 

Beneficiază de program de tip ,,Şcoală după şcoală”, elevii din unităţile şcolare: 
Liceul “Constantin Filipescu” Caracal, Şcoala Grădinari, Şcola Nr. 1 Slatina, Şcoala Nr.1 Balş. Pe 
perioada vacanţei de vară, în Centrul Social din Coteana se desfăşoară activităţi de tip after school. 

Prin intermediul programului “zefiR, împreună pentru puterea de acţiune”, s-a introdus program 
de tip ,,Şcoală după şcoală” şi în oraşul Piatra-Olt. 

Programul ,,A doua şansă” se derulează în localităţile: Caracal, Giuvărăşti, Dobrun, Izvoarele, 
Osica de Jos, Drăgăneşti-Olt, Stoeneşti, Grădinari, Slatina. 

În şcolile în care se implementează programele  ,,A doua şansă” şi Şcoală după şcoală”, se 
derulează activităţi de cooperarea şcoală—familie, şcoală—comunitate, şcoala mamelor,  şcoala 
părinţilor. 

În vederea sprijinirii copiilor romi în risc de abandon şcolar au fost realizate acţiuni de 
consiliere şi informare în comunităţile de romi din localităţile Grădinari, Balş, Scărişoara, Piatra-Olt, 
Drăgăneşti-Olt, Corabia, Caracal, Slatina, Iancu-Jianu, Stoeneşti. 

În cadrul Şcolii Gimnaziale Virgil Mazilescu Corabia - 4 elevi ai Structurii Nr. 1 sunt vizitaţi 
săptămânal de expertul local pe probleme de romi şi mediatorul şcolar; aceste familii beneficiază de 
informare şi consiliere, iar copiii sunt ajutaţi la efectuarea temelor, după orele de curs. 

Toate unităţile şcolare cu minim 15%  elevi au fost dotate cu materiale din domeniul limbii, 
istoriei şi culturii rome, inclusiv prin organizarea de secţiuni virtuale cu lucrări în format pdf. 

Ocuparea forţei de muncă 
În 2015, au beneficiat de servicii de informare şi  consiliere profesională 434 persoane de etnie 

romă, din care 15 au fost încadrate. 
Au beneficiat de servicii gratuite de mediere privind locurile de muncă vacante sau nou-create 

un număr de 82 persoane de etnie romă, din care 51 au fost încadrate. 
Prin Programul special de ocupare a forţei de muncă pentru comunităţi cu număr mare de etnici 

romi în localităţile Potcoava şi Piatra – Olt  au fost încadrate 31 persoane. 
În oraşul Corabia s-au desfăşurat cursuri de consiliere şi informare în cadrul proiectului ,,Sistem 

de resurse şi instrumente pentru sprijinirea economiei sociale în regiunile Vest şi Sud-Vest România”. 
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Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea şi integrarea pe piaţa muncii a grupurilor 
vulnerabile prin intermediul economiei sociale în vederea dezvoltării capitalului uman şi creşterea 
competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, într-un cadru 
flexibil, modern şi inclusiv. 

În semestrul I au fost organizate  întâlniri cu membrii comunităţii de romi aflaţi în cautarea unui 
loc de muncă în 15 localităţi în vederea mediatizării subvenţiilor acordate angajatorilor pentru 
încadrarea persoanelor aparţinând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai greu pe piaţa muncii.  

Prin cursurile  organizate de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Olt au fost 
cuprinşi la cursuri de formare un număr de 11 persoane de etnie romă, dintre care 7 femei. 

Sănătate 
În urma demersurilor Biroului Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Olt au fost angajaţi mediatori sanitari în localităţile Grădinari şi Piatra-Olt. 
La nivelul Judeţului Olt există în prezent 11 posturi de mediatori sanitari romi, dintre care doar 

10 sunt ocupate. Aceştia îşi desfăşoară activitatea în comunităţile de romi din localităţile: Slatina, 
Caracal, Balş, Drăgăneşti – Olt, Piatra – Olt, Iancu – Jianu, iar la Grădinari postul este vacant.  

În această perioadă au fost organizate acţiuni astfel:  
1. consilierea persoanelor din comunităţile de romi care nu sunt incluse în sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate asupra dreptului la pachetul minimal de servicii de 
sănătate. În cadrul acestora au fost distribuite un număr de 400  materiale informative; 

2. identificarea persoanelor de etnie romă care nu sunt înscrise la un medic de familie şi 
sprijinirea acestora pentru înscrierea pe listele medicilor de familie. În cadrul acţiunilor 
au fost distribuite un număr de 300 materiale informative şi au fost identificate un 
număr de 80 persoane neînscrise la un medic de familie, iar un număr de 203 de 
persoane au fost îndrumate în vederea vaccinării copiilor; 

3. bolile cronice, TBC, HIV/SIDA, bolile transmisibile şi netransmisibile, principiile 
generale de educaţie sanitară, igienă primara şi alimentaţia sanatoasă în comunităţile de 
romi în cadrul cărora au fost distribuite 500 materiale informative; 

4. informarea şi consilierea femeilor şi fetelor rome privind sănătatea reproducerii, 
riscurile asociate mariajelor timpurii, sănătatea mamei şi copilului, prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane. 

În municipiul Caracal  în cadrul proiectului comunitar ”Școala este importantă pentru copilul 
tău!”, finanţat de Fundaţia PACT, au fost organizate 2 ateliere de informare, promovare şi dezbatere a 
unor teme precum “Ce este Tuberculoza?”, „Sănătate în farfurie!”. 

În cadrul Programului ”Împlicat în comunitatea mea”, derulat de Fundaţia PACT  în parteneriat 
cu Fundaţia Vodafone România, a fost aprobat pentru municipiul Caracal un proiect în valoare de 
31.500 de RON, având ca scop îmbunătăţirea calităţii serviciului medical în rândul nou-născuţilor din 
Spitalul Municipal Caracal. 

În comuna Iancu Jianu au fost desfăşurate activităţi de informare şi distribuire pliante  privind 
factorii de risc cardiovasculari cu ocazia „Zilei Naţionale a Inimii”, beneficiari fiind un număr de 32 
persoane cu vârste între 35-70 de ani. 

Locuire şi mica infrastructură 
În conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 53/03.03.2015, Biroul Judeţean pentru Romi a 

întocmit Planul judeţean pentru anul 2015 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de 
Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020. La 
elaborarea planului au fost avute în vedere măsurile stabilite de structurile deconcentrate în planurile de 
acţiune proprii, propunerile venite din partea administraţiilor publice locale, precum şi a 
reprezentanţilor comunităţilor de romi.  

La nivelul judeţului au fost întocmite un număr de 9 planuri locale în localităţile: Caracal, 
Corabia, Drăgăneşti-Olt, Potcoava, Brastavăţu, Coteana, Ianca, Iancu Jianu, Osica de Sus.  

În 2015, principalele realizări din planurile locale de acţiune la nivelul judeţului Olt sunt: 
Municipiul Slatina 
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Prin programul “zefiR, împreună pentru puterea de acţiune”, a fost reabilitat şi adaptată 
nevoilor copiilor parcul de joacă din cadrul Grădiniţei Tudor Vladimirescu, Nr.4 din Slatina. 

Au fost identificate un număr de 9 persoane care nu erau înscrise la medicul de familie şi au 
fost îndrumate în acest sens. 

11 copii nevaccinaţi au fost identificaţi şi îndrumaţi către cabinetele medicilor de familie. 
Au fost făcute demersuri în vederea obţinerii actelor de identitate pentru 5 persoane. 
Municipiul Caracal  
În municipiul Caracal au loc reabilitări la nivelul infrastructurii străzilor în zona Cartierului 

Fânărie. 
În cadrul Proiectului comunitar ”Școala este importantă pentru copilul tău!” , implementat în 

Caracal cu sprijinul Fundaţiei PACT şi al Fundaţiei Habitat for Humanity s-a început reabilitarea 
imobilului situat pe strada Poporului, nr.5, locuit de membrii ai comunităţii de romi.  

Prin programul “zefiR, împreună pentru puterea de acţiune”, a fost reabilitată şi adaptată 
nevoilor copiilor Grădiniţa RomRom, structură a liceului Constantin Filipescu din Caracal.   

Au fost făcute vizite la domiciliul a 11 femei tinere pentru a le fi prezentate informaţii utile 
despre bolile cu transmitere sexuală, precum şi despre metodele de planificare familială. 

15 persoane au fost sprijinite în obţinerea certificatului de naştere. 
Au beneficiat de formare în meseria de bucătar şi ospătar, un număr de 35 persoane în cadrul 

proiectului derulat de SC Palace Dumbrava SRL. 
Oraş Corabia  
Pentru 55 elevi ai Structurii Nr.1 din cadrul Şcolii Gimnaziale Virgil Mazilescu au fost obţinute 

donaţii în haine din partea comunităţii locale. 
Construcţia celor 28 de locuinţe aprobate prin programul-pilot ,,Locuinţe sociale pentru 

comunităţile de romi” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1237/2008, este ridicată până la nivelul 
pereţilor. 

Prin implicarea expertului local pe probleme de romi, au fost desfăşurate activităţi extraşcolare 
constând în concursuri sportive, vizită la Muzeul de Etnografie Corabia, desene pe asfalt. 

Un număr de 23 persoane au beneficiat de consiliere şi informare în vederea integrării pe piaţa 
muncii în cadrul proiectului “Sistem de resurse şi instrumente pentru sprijinirea economiei sociale în 
Regiunile Vest şi Sud-Vest România”. 

Oraş Drăgăneşti-Olt 
Prin implicarea expertului local cetăţenii romi au fost sprijiniţi astfel: 120 persoane la 

întocmirea dosarului pentru obţinerea ajutorului social, alocaţiei complementare, etc.; 3 persoane la 
obţinerea certificatului de naştere; 3 persoane la obţinerea cărţii de identitate. 

Oraş Potcoava  
- Au fost realizate demersuri în vederea construirii de locuinţe sociale pentru familiile sărace. 
Comuna Brastavăţu  
- O familie de etnie romă cu situaţie socială deosebită a fost sprijinită printr-un ajutor de 

urgenţă de la Guvern pentru construirea locuinţei. 
Şcoala Gimnazială Brastavăţu a fost reabilitată. 
Comuna Coteana 
În localitate se derulează programul “Şcoală după şcoală” în cadrul Centrului Social de tip After 

School înfiinţat prin programul PNDR, Măsura 322, inclusiv în perioada de vacanţă a elevilor. 
Comuna Iancu Jianu  
În comună se implementează proiectele: “Construirea Grădiniţei în Cătunul Rudari”; 

„Amenajare parc şi loc de joacă pentru copii”; „Construcţie piaţă agro-alimentară”. 
Prin proiectul "Economia sociala un pas spre viitor", derulat de Centrul European pentru 

Promovarea şi Integrarea Romilor, au participat la cursuri de formare în meseria de confecţioner 
asamblor articole textile un număr de 13 persoane, dintre care 6 au fost angajaţi în cadrul fabricii de 
textile înfiinţată prin proiect. 

Au fost făcute demersuri în vederea înfiinţării unei clase de muzică în care persoanele interesate 
să poată studia instrumentele muzicale. 
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Au fost sprijiniţi în vederea obţinerii de acte de stare civilă un număr de 12 persoane. 
Comuna Obârşia  
 - S-a implementat proiectul “Modernizare străzi în Comuna Obârşia, Judeţul Olt”. 
Comuna Osica de Sus 
Au fost sprijinite în vederea obţinerii actelor de stare civilă şi/sau de identitate un număr de 6 

persoane. 
În localitate se implementează proiectul „Introducere reţea de canalizare în Comuna Osica de 

Sus”. 
 
Cultură 
Cultura şi tradiţiile romilor sunt promovate prin studiul limbii romani şi a istoriei şi tradiţiilor 

romilor la 7 şcoli din judeţ (Şcoala Nr.1 Balş, Liceul Tehnologic Constantin Filipescu Caracal, Liceul 
Tehnologic Drăgăneşti-Olt, Liceul Piatra-Olt, Şcoala Gimnazială Piatra-Olt, Şcoala Virgil Mazilescu 
Corabia, Şcoala Gimnazială Grădinari).  

Studiul în limba romani se realizează la învăţământul primar (o clasă) şi preşcolar (2 clase) din 
cadrul Liceului Tehnologic ”Constantin Filipescu” din municipiul Caracal. 

Casa Corpului Didactic Olt a primit din partea Ministerului Educaţiei Naţionale un număr de 17 
volume, materiale educaţionale cu şi despre romi, care pot ajuta la dezvolatea unei reţele de educaţie 
incluzivă. 

Comunitatea de romi din Judeţul Olt va beneficia de restaurarea „Atelierului Intercultural 
Victoria” din municipiul Slatina în baza unui parteneriat încheiat între Asociaţia Humanity-Rom Iancu 
Jianu şi primăria municipiului Slatina. Acesta va fi renovat cu fonduri norvegiene şi va deveni un loc în 
care se vor putea desfăşura activităţi culturale. Proiectul presupune o investiţie de aproximativ 6,3 
milioane de lei, bani care vor asigura pentru Cinematograful Victoria aparatură de ultimă generaţie.  

 
Infrastructură şi servicii sociale 
În comunităţile de romi din judeţul Olt au fost desfăşurate o serie de acţiuni şi campanii în 

parteneriat cu:  
1. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Olt s-a desfăşurat în Slatina (zona Fântâna Speranţei, Esplanadă, Piaţa Fraţii Buzeşti, 
Parcul Eugen Ionescu, b-dul A.I.Cuza şi C-tin Brâncoveanu) acţiunea de informare în cadrul căreia au 
fost distribuite pliante în campania „ Nu crede în vise, spune NU traficanţilor” , precum şi pliante 
privind prevenirea şi intervenţia în situaţii de abuz şi neglijare a copilului, precum şi violenţă în 
familie. 

2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Inspectoratul Judeţean de 
Jandarmi Olt, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, astfel:  

- informare pentru promovarea valorilor familiale, responsabilitatea pe care o au părinţii 
pentru creşterea copiilor în familie şi drepturile legale de care pot beneficia; 

- informare şi sensibilizare în vederea prevenirii abuzului şi a oricărei forme de violenţă 
asupra copilului; 

- promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării copiilor în cadrul caselor de 
tip familial sau în comunitate (în şcoli); 

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

La nivelul a 5 primării, 3 şcoli din judeţ, precum şi în şcolile din municipiul Slatina au fost 
distribuite pliante privind prevenirea şi intervenţia în situaţii de abuz şi neglijare a copilului, precum şi 
în cazurile de violenţă în familie. 

Tinerii din serviciile rezidenţiale de la nivelul DGASPC Olt, au beneficiat de informare şi 
consiliere cu privire la deprinderile de viaţă independentă, facilităţile şi măsurile de suport oferite de 
stat. Aceştia beneficiază de programe de intervenţie specifică privind deprinderile de viaţă 
independentă. De asemenea aceştia beneficiază de consiliere şi informare cu privire la facilităţile şi 
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măsurile de suport la care au acces, atât pe perioada rezidenţei, cât şi după încetarea măsurii de 
protecţie specială. 

Prin activităţile realizate în fiecare an cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Primăria Caracal 
desfăşoară campania „Fii bun!”, prin intermediul căreia sprijină cu alimente, rechizite şcolare, haine, 
cetăţeni defavorizaţi şi copiii aflaţi în imposibilitatea frecventării cursurilor unei unităţi de învăţământ 
din cauza condiţiilor financiare precare. 

Justiţie şi ordine publică 
La nivelul judeţului Olt au fost organizate campanii de promovare şi respectare a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului în cadrul acţiunilor ”Stop violenţei şi discriminării în şcoli!”, 
„Indiferenţa doare!” şi ”Şcoli în siguranţă”. 

În cadrul campaniei naţionale ”Jandarmeria pe înţelesul tuturor”  au fost derulate un număr de 
148 acţiuni de prevenire în cadrul cărora au fost distribuite un număr de 389 pliante în zona unităţilor 
de învăţământ: Slatina, Osica de Sus, Potcoava, Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Schitu, Corabia, Balş, 
Caracal. 

În programele de pregătire a specialiştilor în administraţie publică, asistenţă socială, sănătate, 
ordine publică, învăţământ, au fost introduse prevederile H.G. nr.18/2015, privind Strategia Guvernului 
României Incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020, 
precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare.  

În anul 2015 au avut loc 50 de întâlniri ale reprezentanţilor jandarmeriei şi poliţiei cu 
reprezentanţi ai comunităţilor de romi pentru  desfăşurarea în bune condiţii a unor activităţi comune, 
precum, asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul activităţilor cultural – educative, 
sportive, etc.  

Prin parteneriatul încheiat între Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa Olt şi Inspectoratul 
Judeţean Şcolar Olt au fost realizate acţiuni de mediatizare a locurilor speciale alocate de Guvernul 
României pentru elevii romi  în toate unităţile şcolare unde învaţă elevi romi. 

Astfel, în anul şcolar 2015-2016 au fost repartizaţi un număr de 48 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 Guvernul României 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 perioada analizată membrii Biroului Judeţean pentru Romi au desfăşurat acţiuni în 

comunităţile de romi din judeţul Olt astfel:  
Participarea la şedinţele grupului de lucru mixt de la nivelul localităţii Slatina, Corabia, Piatra-

Olt, Drăgăneşti-Olt, Iancu Jianu; Stoeneşti, Grădinari, Fălcoiu, Caracal. 
Vizită în comunitatea de romi din Municipiul Slatina alături de delegaţia suedeză (formată din 

E.S. Dna Anne LINDAHL KENNY, ambasadorul Suediei în România, Asa Regner, Ministrul Muncii 
din Suedia, Pernilla Baralt, State Secretary, Joanna Abrahamsson, Press officer, Martin Valfridsson, 
National Coordinator for Vulnerable, EU Citizens, Rickard Klerfors, Asociaţia Heart to Heart din 
Suedia. Discuţiile s-au axat pe încheierea unui parteneriat viitor care să aibă ca scop sprijinul 
comunităţii de romi, pe următoarele direcţii de intervenţie: sănătate, educaţie şi crearea de locuri de 
muncă.  

Dezbaterea organizată de Agenţia pentru Dezvoltare Comunitară „Împreună” în cadrul 
proiectului “Democraţie participativă. Pilotarea unei iniţiative cetăţeneşti pentru comunităţile 
interetnice din România”. 

Lansarea Centrului Comunitar de Servicii Integrate Grădinari Finanţat prin proiectul „Servicii 
integrate – abordare optimă pentru ocuparea forţei de muncă”, derulat de SASTIPEN – Centrul 
Romilor pentru Politici de Sănătate. 
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Participarea alături de reprezentanţi ai ambasadelor: Republicii Federale Germania, Marii 
Britanii, Italiei, Finlandei, Slovaciei, Elvetiei, Poloniei, la dezbaterea organizată la Primăria 
Municipiului Caracal privind problema locuirii cetăţenilor romi din str. Negru Vodă, nr.15. Imobilul 
este format din 3 corpuri de clădire (A, B, C), dintre care corpurile B şi C aparţin Administraţiei 
Publice Locale Caracal, iar la acest moment este într-un avansat stadiu de degradare. În toate corpurile 
imobilului locuiesc 58 de persoane (23 adulţi şi 35 copii). Punctul de vedere al Primăriei Municipiului 
Caracal privind situaţia locatarilor din str. Negru Vodă, nr.15 este că până la identificarea resurselor 
financiare şi a alternativelor fezabile, care să fie acceptate de către locatari, aceştia vor avea în 
continuare statutul de toleraţi, fără a li se prelungi contractele de închiriere prin acte adiţionale având în 
vedere pericolul iminent pe care îl prezintă imobilul.  

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 Slatina, Osica de Sus, Potcoava, Scorniceşti, Drăgăneşti 
– Olt, Corabia, Balş, Schitu, Caracal. 

 
 


