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SINTEZA 
PLANULUI ANUAL DE AC IUNI AL JUDE ULUI DÂMBOVI A 

 
 

CONSIDERA II GENERALE 
  

 
Institu ia Prefectului - Jude ul Dâmbovi a, în colaborare cu serviciile publice 

deconcentrate şi structurile celorlalte organe ale administra iei publice centrale, 
regiile şi companiile na ionale cu reprezentare la nivelul jude ului, a elaborat Planul 
de ac iuni al jude ului pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare. 

Proiectul Planului de ac iuni pentru anul 2015 cuprinde 16 capitole şi  808 
acțiuni. 

 
 

1. ABSORB IA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE. 
AFACERI EUROPENE 

 
Compartimentul de Afaceri Europene propune pentru anul 2015 o serie de 

activită i, care vizează: 
 Elaborarea şi monitorizarea implementării documentelor programatice 

prevăzute de dispozi iile legale mai sus menționate; 
 Monitorizarea stadiului implementării proiectelor finan ate din fonduri 

europene 2007-2013. În anul 2015 va fi monitorizat stadiul implementării proiectelor 
finanțate din fonduri europene. La data de 31.01.2015 se aflau în implementare: 

 16 proiecte la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița; 
 149 proiecte la nivelul UAT – urilor din Județul Dâmbovița. 
 Informare şi comunicare pe teme europene; 
 Îndrumarea şi consilierea poten ialilor beneficiari ai Programului Na ional de 

Dezvoltare Rurală; 
 Transmiterea de informa ii de actualitate şi facilitarea schimbului de 

informa ii şi experien ă în domeniul agriculturii prin organizarea/participarea de/la 
expozi ii şi târguri de profil; 

 Diseminarea informa iilor privind accesarea fondurilor europene/ 
guvernamentale în domeniul protec iei mediului. 
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2. EDUCA IE 
 

Prioritatea Inspectoratului Şcolar Jude ean Dâmbovi a, ca institu ie care 
gestionează procesul de învă ământ, o reprezintă realizarea unui învă ământ de 
calitate. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, se ac ionează pentru: 

 realizarea politicii educa ionale în învă ământul preuniversitar; 
 asigurarea aplicării strategiei institu ionale; 
 compatibilizarea demersurilor proiective cu cele ac ionale şi evaluative; 
 monitorizarea calită ii procesului educa ional şi managerial; 
 implementarea curriculum-ului na ional şi a dezvoltărilor locale de 

curriculum în toate unită ile de învă ământ;  
 sprijinirea dezvoltării institu ionale, a capacită ii de inovare la nivelul 

unită ilor de învă ământ; 
 consiliere, sprijin şi îndrumare; 
 asigurarea accesului egal la educa ie, al  interculturalită ii, al desegregării;   
 schimbare la nivelul abordării învă ării, prin raportare la pilonii de bază ai 

educa iei: a învă a pentru a şti, a învă a pentru a face, a  învă a pentru a fi, a  învă a 
pentru a trăi împreună cu ceilal i. 

În contextul strategiei de guvernare în educație i a obiectivelor ce derivă din  
Programul de Guvernare, Casa Corpului Didactic Dâmbovița î i propune 
următoarele direcții prioritare de acțiune: 

 Dezvoltarea unor structuri institu ionale moderne în scopul optimizării 
activită ilor de formare continuă a personalului din învă ământ; 

 Asigurarea progresului în carieră pe criterii de competen ă profesională i 
susținerea politicii educaționale extraşcolare i extracurriculare prin programe de 
formare continuă care să asigure o educație. 

 
Agenția Națională pentru romi prin Biroul Jude ean pentru Romi din cadrul 

Institu iei Prefectului implementează în jude  proiecte cu finanțare europeană: 
 Creşterea ponderii popula iei rome care finalizează studii medii şi 

superioare; 
 Formarea de cadre didactice prin Programul „A doua şansă” pentru 

învă ământul primar.  
 

3. S N TATE 
 

Având ca scop general îmbunătățirea stării de sănătate şi cre terea calității 
vieții  populației din județ, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovi a, prin programele 
pe care le va derula in anul 2015, va acoperi următoarele domenii prioritare: 

 Supravegherea si controlul  sănătății publice si derulării Programelor 
Naționale de Sănătate; 

 Controlul in sanatate publica; 
 Managementul asistenței medicale; 
 Identificarea si reducerea/eliminarea riscurilor pentru sănătatea publică; 
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 Participarea personalului sanitar la un program de educa ie continuă. 
Pornind de la obiectivele majore ale strategiei guvernamentale în domeniul 

sistemului de sănătate, în general, şi al asigurărilor sociale de sănătate în special, 
precum şi atribu iunile ce decurg din Statutul propriu de organizare şi func ionare a 
activită ii Casa de Asigur ri de S n tate Dâmbovi a va ac iona în următoarele 
direc ii prioritare: 

 Asigurarea continuită ii în acordarea serviciilor medicale pentru toate 
domeniile de asisten ă medicală; 

 Utilizarea ra ională şi cu respectarea strictă a dispozi iilor legale a sumelor 
alocate prin FNUASS la nivelul jude ului nostru; 

 Întărirea disciplinei financiare şi contractuale şi creşterea calită ii actului 
medical; 

 Monitorizarea şi evaluarea programelor de sănătate prin controlul realizării 
indicatorilor specifici la nivelul unită ilor sanitare prin care se derulează; 

 Respectarea dreptului pacien ilor la asisten ă medicală transfrontalieră şi 
îmbunătă irea activită ii de eliberare a formularelor europene; 

 Utilizarea eficientă a sistemelor informatice na ionale. 
 

4. PIA A MUNCII 
 

Obiective principalele pentru anul 2015 ale Agen ia Jude ean  pentru 
Ocuparea For ei de Munc  Dâmbovi a sunt : 

 Creşterea gradului de ocupare şi a competen elor profesionale ale 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe pia a internă a muncii, incluzând 35615 
persoane asistate prin măsuri active, urmând a fi încadrate 8090 persoane; 

 Facilitarea accesului persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe pia a 
muncii din străinătate; 

 Creşterea calită ii serviciilor oferite de serviciul public de ocupare şi a 
competen elor profesionale ale angaja ilor din agen ie; 

 Creşterea gradului de vizibilitate al agen iei; 

 Întărirea colaborării interinstitu ionale la nivel na ional şi interna ional. 

În acord cu Programul de guvernare, în domeniul protecției sociale, 
Inspectoratul Teritorial de Munc  Dâmbovi a îşi propune: 

1. Implementarea legislației naționale din domeniul securității şi sănătă ii în 
muncă prin efectuarea a peste 650 ac iuni de control; 

2. Identificarea şi sanc ionarea cazurilor de munca fără forme legale de 
angajare, atât a cetă enilor români cât şi a cetă enilor străini 

3. Verificarea respectării prevederilor directivelor europene, transpuse în 
legisla ia na ională; 

4. Realizarea măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condi iilor de 
muncă la agen ii economici, care au locuri de muncă încadrate în condi ii deosebite. 
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5. ASIGUR RI SOCIALE 

 
Obiectivele prioritare urmărite de Casa Jude ean  de Pensii Dâmbovi a au în 

vedere: 
 Stabilirea şi recalcularea, în termenul prevăzut de lege, a drepturilor de 

pensie conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 
 Verificarea tuturor pensionarilor de invaliditate gradul I si II, a beneficiarilor 

de pensie de urmaş, pensie anticipată şi anticipată par ială care cumulează pensia cu 
alte venituri salariale încălcând prevederile legii; 

 Introducerea unui serviciu on-line destinat cetă enilor, contribuabililor  şi 
beneficiarilor sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi 
bolilor profesionale, în scopul reducerii timpului de răspuns al institu iei la solicitările 
publicului şi al decongestionării activită ilor la ghişeele institu iei; 

 Respectarea criteriilor si a procedurii de alocare a biletelor de tratament . 
 

6. FAMILIA, PROTEC IA COPILULUI ŞI EGALITATEA DE ŞANSE 
 

Activitatea din cadrul Agen iei Jude ene pentru Pl i şi Inspec ie Social  
Dâmbovi a va fi axată pe următoarele domenii: beneficii sociale privind sus inerea 
familiei, creşterea calită ii vie ii femeilor aflate în medii defavorizate prin stabilirea 
strategiilor de interven ie şi combaterea excluziunii sociale, inspectii sociale. 

Direc ia General  de Asisten  Social  şi Protec ia Copilului Dâmbovița îşi 
propune să continue aplicarea reformelor în domeniul protec iei drepturilor copilului 
şi a persoanei adulte aflate în dificultate. 

Obiectivele importante vizează: 
 Continuarea procesului de încurajare a adop iei na ionale pentru copilul aflat 

în dificultate; 
 Cre terea calității serviciilor sociale; 
   Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în furnizarea de servicii 

sociale; 
 Dezvoltarea şi diversificarea modalită ilor de interven ie în vederea 

prevenirii abandonului copilului şi a reducerii perioadei de instituționalizare; 
 Crearea şi dezvoltarea de servicii specializate şi practici integrative pentru 

copiii cu nevoi speciale. 
 

7. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 
  

Consiliul Jude ean Dâmbovi a are ca obiective de realizat: 
 Între inere curentă drumuri pe timp de iarna 

 Repara ii drumuri jude ene  ( plombe )  suprafa ă  15000 m2  

 Tratamente bituminoase  L  60 km 

 Covoare bituminoase L  5 km 

 Modernizare drumuri jude ene  L  5 km  
 Repara ii poduri , pode e şi pun i pietonale   
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 Reprofilări cu adaos de material pietros  L  50 km  
 Semnalizare rutieră pe DJ ( montare indicatoare rutiere, marcaje 

longitudinale şi transversale ) 
 Realizarea a 9 obiective constând în reabilitarea şi modernizarea drumurilor 

jude ene; 
 Realizarea a 16 obiective de drumuri jude ene şi 51 obiective de drumuri 

comunale şi locale, program aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013. 
 

  
8. AGRICULTUR  ŞI DEZVOLTARE RURAL  

 
Principalele obiective ale Direc iei pentru Agricultur  Dâmbovi a:  
 Absorb ia şi stadiul implementării fondurilor europene pentru dezvoltare 

rurală; 
 Implementarea Politicii Agricole Comune în noua perioadă de programare 

2014-2020, a priorită ilor agriculturii aşa cum vor fi reflectate în noul Program 
Na ional de Dezvoltare Rurală, a facilită ilor oferite de Fondul de Garantare a 
Creditului Rural beneficiarilor PNDR. 

 Verificarea pe teren şi instrumentarea dosarelor cererilor de plată,ale 
beneficiarilor Măsurii 141,sprijinirea fermelor de semisubzisten ă afla i în anul IV de 
implementare. Îndrumarea  si asistenta acestora, astfel  încât tot mai mulți fermieri să 
ducă programul măsurii până la final (anul 5); 

 Informarea fermierilor prin toate canalele de comunicare: mass-media, 
colocvii si simpozioane, contact direct cu aceştia; 

Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor  Dâmbovi a, 
prin intermediul serviciilor, compartimentelor si birourilor din  subordine, va efectua 
evaluarea serviciilor veterinare , inspec ii în unită i care desfăşoară activitate 
medicală veterinară, activitate  în  domeniul siguran ei alimentelor de origine animală  
si nonanimală, hranei pentru animale, ferme, exploatatii profesionale si 
nonprofesionale  . 

Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur  Dâmbovi a va urmări: 
 primirea i verificarea cererilor de plată depuse de beneficiari; 
 autorizarea la plată a cererilor de sprijin financiar sau notificarea 

beneficiarilor cu privire la cererile neeligibile sau la eventualele nereguli sesizate, în 
vederea solu ionării acestora; 

 implementarea procedurilor privind aplicarea sistemului de interven ie 
pentru produsele agricole. 
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9. DEZVOLTARE REGIONAL  ŞI TURISM 
  

Obiectivele propuse a se realiza de către Inspectoratul Județean în Construc ii 
Dâmbovița sunt activități ce au ca obiect verificarea respectării prevederilor Legii nr. 
50/1991 republicată şi a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construc ii: 

 Întărirea disciplinei în domeniului calită ii construc iilor şi amenajarea 
teritoriului; 

 Controale în proiectare, execu ie pe tipuri de construc ie şi la agen ii 
economici cu activitate în execu ie. 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliar  Dâmbovi a are planificate  
următoarele ac iuni principale: 

 Înscrierea imobilelor în eviden ele de cadastru şi publicitate imobiliară; 
 Finalizarea  aplicării ,,Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România 

 Asigurarea înscrierii drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică 
sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane 
interesate; 

 Actualizarea limitelor unită ilor administrativ teritoriale; 
 Avizarea documenta iile de scoatere din circuitul agricol al terenurilor. 
În perioada actuală, turismul a devenit o activitate de mare importan ă 

economică şi socială, atât pe plan na ional cât şi interna ional, necesitatea cunoaşterii 
poten ialului turistic, a valorificării lui ra ionale se impune din ce în ce mai mult. 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a propune următoarele ac iuni: 
 Promovarea internă şi interna ională a muzeelor din cadrul Complexului 

Na ional Muzeal “Curtea Domnească prin includerea vizitelor ghidate în pachetele 
turistice oferite de agen iile de turism; 

 Protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural 
mobil şi imobil. 

 Finalizarea restaurării Ansamblului Monumental „Curtea Domnească” 
(Biserica Sf. Vineri, pictura Bisericii Mari Domneşti, Biserica Paraclis şi baza 
Turnului Chindiei) prin accesarea de fonduri europene în perioada 2015 – 2020; 

 Adecvarea ofertei de programe culturale şi educa ionale la nevoile şi 
exigen ele publicului. 

 
 

10. PROTEC IA MEDIULUI ÎNCONJUR TOR  
 

 Activitatea desfăşurată în cadrul Agen iei pentru Protec ia Mediului 
Dâmbovi a are ca scop şi finalitate concretizarea principalelor obiective privind 
protec ia mediului, stabilite prin programul actual de guvernare, având ca direc ii 
principale: 

1. Întărirea capacităţii administrative; 
2. Refacerea capitalului natural în zonele deteriorate, protecţia şi conservarea 

naturii, a diversităţii ecologice şi utilizarea durabilă a componentelor acesteia; 
3. Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale; 
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4. Evaluarea stării actuale a factorilor ecologici; 
5. Educaţie ecologică.  
Garda Mediu – Comisariatul Jude ean are ca obiective:  
 prevenirea, constatăreaşi sanc ionărea încălcării prevederilor legale privind 

protec ia mediului in jude ul Dâmbovi a; 
 respectarea reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului 

controlului poluării industriale şi managementului riscului, substan elor şi 
preparatelor periculoase, biodiversită ii, fondului de mediu, deşeurilor, etc; 

Sistemul de Gospod rire a Apelor ac ioneaz  prin: 
- evaluarea stării actuale a factorilor ecologici şi fundamentarea unei strategii de 

dezvoltare pe termen lung în domeniul mediului, al resurselor regenerabile şi 
neregenerabile; 

- elaborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva calamitatilor 
naturale, accidentelor ecologice si expunerii in zone cu risc ecologic; 

 - monitorizarea evacuării apelor uzate pentru bazinele hidrografice. 
Sistemul Hidrotehnic Independent - V c reşti îşi propune: 
 Punerea in siguranța a barajului Vacaresti, reabilitare derivație Dâmbovița –

Ilfov   si debu are in acumularea Adunați ; 
 Punerea in siguranța a acumulărilor de pe Valea Ilfovului. 

 
11. POLITICA FISCAL-BUGETAR  

 
Programul de ac iune al Administra iei Județene a Finan elor Publice 

Dâmbovi a şi a unită ilor sale teritoriale este conceput în scopul implementării 
politicii de guvernare, fiscal bugetare şi se referă, în principal, la îmbunătățirea 
colectării obligaţiilor bugetare şi susţinerea procesului de convergenţă a economiei 
românești cu economiile europene. 

Principalele obiective propuse a se realiza vizează: 
1. Realizarea programului de încasări aferent anului în curs; 
2. Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului în curs; 
3. Creşterea ponderii încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare 

silită;  
4. Creşterea gradului de conformare voluntară la plata obliga iilor fiscale. 
Structurile de inspec ie fiscală aflate în coordonarea Direcţiei Generale 

Coordonare Inspecţie Fiscală vor efectua ac iuni de:  
1. Inspec ii fiscale în vederea identificării şi combaterii fraudelor privind taxa pe 

valoarea adăugată/verificării realită ii şi legalită ii deconturile de taxă pe valoarea 
adăugată cu op iune de rambursare; 

2. Inspec ii fiscale din proprie ini iativă; 
3. Controale inopinate, controale încrucişate sau cercetări la fa a locului. 
Pentru realizarea obiectivelor ce-i revin ca autoritate competentă, atât în 

domeniul vamal cât şi în domeniul fiscal al produselor accizabile, Biroul Vamal de 
Interior Dâmbovița va aplica măsurile propuse în planul de ac iuni  şi va desfăşura 
următoarele activită i: 
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- Realizarea activită ilor de prevenire, combatere, constatare şi sanc ionare a 
fenomenelor de fraudă vamală şi de fraudă fiscală în domeniul produselor accizabile, 
pe raza teritorială de competen ă;  

- Efectuarea cu operativitate a activității de vămuire a mărfurilor prin aplicarea 
legislații comunitare si naționale in domeniul vamal. 

 
12. ADMINISTRA IE PUBLIC  EFICIENT  ŞI MAI PU IN 

COSTISITOARE  
 

La nivelul județului Dâmbovi a vor fi implementate o serie de masuri care 
vizează:  

- descentralizarea administrativă;  
- gestiunea resurselor umane;  
- cre terea transparen ei şi eficien ei actului administrativ;  
- optimizarea procesului decizional; 
- implementarea unui sistem informațional competitiv. 
Se vor identifica oportunită i de finan are şi elabora propuneri de proiecte care 

să vizeze îmbunătă irea activită ii în cadrul institu iilor, creşterea calită ii serviciilor 
publice oferite cetă enilor şi promovarea unor instrumente moderne privind reforma 
administra iei publice. 

 
13. ORDINE PUBLIC  ŞI SIGURAN A CET EANULUI 

 
Pentru anul 2015, activitatea Inspectoratului de Poli ie Jude ean Dâmbovi a 

va fi focalizată pe îndeplinirea priorită ilor stabilite, care se regăsesc în Programul de 
guvernare: 

1. Creşterea capacită ii ofensive, de prevenire şi combatere a formelor de 
criminalitate transna ională, pe segmentele aflate în aten ia Uniunii Europene;  

2. Dezvoltarea capacită ii de ac iune pe linia criminalită ii economico-financiare, 
pentru păstrarea unui climat de afaceri curat şi abordarea problemelor din perspectiva 
antreprizei criminale. 

3. Prevenirea, combaterea şi descoperirea infrac iunilor de natură judiciară şi 
implementarea metodelor şi tehnicilor moderne de investigare, specifice poli iilor din 
statele europene. 

4. Dezvoltarea capacită ii de interven ie a poli iei rutiere pentru atingerea 
standardelor europene în vederea diminuării victimizării participan ilor la trafic. 

5. Îmbunătă irea operativită ii pe linie de cercetare penală şi dezvoltarea echipei 
poli ist – procuror încă din faza actelor premergătoare pentru întărirea fermită ii 
judiciare. 

6. Adaptarea structurilor inspectoratului la prevederile noilor coduri. 
7. Diversificarea şi intensificarea metodelor de prevenire şi combatere a 

criminalită ii. 
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor 

Simple va ac iona pentru: 
– gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor; 
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– actualizarea permanentă a procedurilor de lucru care să implice 
responsabilizare şi cooperare. 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare 
a Vehiculelor îşi propune derularea în bune condi ii a procedurii de examinare şi 
ob inere a permiselor de conducere, precum şi creşterea gradului de informare a 
cetă enilor şi dezvoltarea rela iilor institu ionale 

 În conformitate cu Planul Strategic Institu ional al M.A.I. pentru perioada 2015 
- 2016   Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Dâmbovi a „Mircea cel B trân” va 
ac iona în următoarele direc ii de ac iune:  

-   creşterea nivelului de securitate pentru cetă eni; 
-  îmbunătă irea cooperării interinstitu ionale; 
-  consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine publică şi 

situa iilor de urgen ă; 
-  întărirea capacită ii administrative; 
-  dezvoltarea capacită ii opera ionale; 
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Basarab I” Dâmbovi a va ac iona 

prin dezvoltarea şi opera ionalizarea serviciilor S.M.U.R.D. la nivelul celor 11 
subunită i ale inspectoratului, achizi ionarea şi introducerea în dotarea inspectoratului 
a unei autofreze care să deservească, func ie de necesită i, echipajele de intervenție în 
situațiile de urgență produse pe perioada sezonului rece în localită ile jude ului. 

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen , prin ac iunile propuse a se 
realiza, va urmării: 

- actualizarea planurilor operative de interven ie, pentru asigurarea cu tehnică, 
echipamente, utilaje, accesorii şi alte mijloace, inclusiv resurse umane; 

 verificarea con inutului planului de cooperare cu toate for ele de interven ie 
aflate pe teritoriul jude ului; 

 verificarea sistemului de observare, măsurare, înregistrare şi transmitere a 
datelor, în scopul avertizării, alarmării şi aplicării măsurilor corespunzătoare în timp 
util. 

 
14. CULTURA 

 
Direc ia pentru Cultur  a județului Dâmbovi a îşi propune sǎ realizeze 

condi iile cadru general favorabile privind protejarea patrimoniului cultural jude ean 
şi na ional, prin:  

 protejarea , conservarea, şi restaurarea patrimoniului cultural mobil, imobil şi 
imaterial; 

 promovarea diversită ii şi prezervarea identită ilor culturale; 
 identificarea, inventarierea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului 

material şi imaterial; 
 promovarea şi dezvoltarea crea iei contemporane şi sus inerea creatorilor. 
Consiliul Jude ean Dâmbovi a, prin Centrul Jude ean de Cultur  

Dâmbovi a, îşi propune realizarea mai multor  programe, între care pot fi amintite: 
– Programul „Cercetarea, conservarea şi promovarea obiceiurilor şi tradi iilor”;  
– Programul „Educa ie, formare şi perfec ionare în domeniul artei”.  
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 Obiectivele Bibliotecii „Ion Heliade R dulescu” Dâmbovi a, sunt axate pe: 
 programul de dezvoltare, eviden ă, prelucrare şi organizarea colec iilor;  
 programul cultural, educativ şi recreativ;  
 programul de cercetare, de valorificare a patrimoniului şi a fondului 

documentar.  
Proiectele propuse de Complexul Na ional Muzeal „Curtea Domneasc ” sunt 

în concordan ă cu strategia culturală na ională şi au urmărit dezvoltarea regională cu 
accent pe specificul local: 

– Protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural 
mobil şi imobil; 

– Îmbogă irea patrimoniului ştiin ific al institu iei prin cercetări arheologice, 
cercetări etnografice, cercetarea documentelor de arhivă, dona ii, achizi ii;  

– Integrarea patrimoniului cultural al vechii cetă i de scaun a Târgoviştei şi al 
tuturor localită ilor jude ului Dâmbovi a în circuitul na ional şi interna ional de valori. 

 
15. TINERET ŞI SPORT 

 
           Activitatea Direc iei Județene pentru Sport şi Tineret Dâmbovița va fi 
îndreptată, spre coordonarea şi conducerea activită ii sportive interne şi 
interna ionale, desfăşurate pe teritoriul jude ului Dâmbovița, principalul instrument 
de realizare a acestui deziderat, fiind calendarul sportiv competi ional jude ean, 
document ce va sta la baza organizării tuturor competi iilor sportive din anul 2015. 
 

16. ALTELE 
 

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorului Dâmbovi a isi 
propune pentru anul 2015 să   desfăşoare activitatea  având ca Obiectiv Strategic – 
Realizarea unui înalt nivel de protec ie al consumatorilor, inclusiv pentru solu ionarea 
cu celeritate a peti iilor acestora, aplicarea efectivă a legisla iei din domeniul 
protec iei consumatorilor, precum şi intărirea activită ilor de informare, consiliere şi 
educare a consumatorilor obiectiv se va realiza prin: 

 Organizarea şi desfăşurarea de ac iuni tematice de control pentru evaluarea  
riscului produselor poten ial periculoase având ca rezultat eliminarea acestora din 
circuitul comercial; 

 Asigurarea creşterii gradului de apărare a drepturilor fundamentale ale 
consumatorilor prin creşterea rolului comisariatului în prevenirea şi constatarea 
abaterilor de la legisla ia în vigoare; 

 Întărirea sistemului de supraveghere a pie ei; 
 Educarea consumatorilor prin derularea în mod constant a ac iunilor de 

informare, consiliere şi educare.                       
Ac iunile Direc iei Jude ene de Statistic  Dâmbovi a vor fi orientate către: 
 Asigurarea produc iei de date statistice cu caracter economic şi social; 
 Creşterea gradului de adecvare a răspunsurilor către utilizatorii de date 

statistice; 
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 Între inerea şi administrarea registrelor, a bazelor de date, redresarea şi 
validarea nomenclatoarelor; crearea şi valorificarea unor depozite  de date de tip 
portal care să poată fi exploatate în comun de diferi i actori implica i în zona 
Sistemului Informa ional Na ional; 

 Continuarea procesului de extindere a indicatorilor statistici, în 
conformitate cu noile Regulamente europene din domeniul statistic. 
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II. PRINCIPALELE AC IUNI CE VOR FI REALIZATE DE 

SERVICIILE PUBLICE DECONCENTRATE ALE 

MINISTERELOR, STRUCTURILE CELORLALTE ORGANE 

ALE ADMINISTRA IEI PUBLICE CENTRALE, REGIILE ŞI 

COMPANIILE NA IONALE CU REPREZENTARE LA 

NIVELUL JUDE ULUI DÂMBOVI A 
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1. ABSORB IA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE. AFACERI EUROPENE 
 

Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Institu ia Prefectului - Compartimentul Afaceri Europene şi Rela ii Interna ionale 

1. Întocmirea Planului  de acţiuni pentru realizarea în judeţ a 
politicilor naţionale, a politicilor de integrare europeană şi 
intensificare a relaţiilor externe în colaborare cu Consiliul Jude ean 
Dâmbovi a şi serviciile publice deconcentrate 

Trim. I  
 

Compartimentul Afaceri Europene 

2. Întocmirea Planului de măsuri judeţean, în conformitate cu 
documentele programatice referitoare la integrarea europeană, în 
colaborare cu Consiliul Jude ean Dâmbovi a, serviciile publice 
deconcentrate, societatea civilă şi autorită ile administra iei publice 
locale  

Trim. I  
 

Compartimentul Afaceri Europene 

3. Întocmirea Raportului privind modul de realizare a ac iunilor 
cuprinse în Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor 
naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a 
relaţiilor externe pe anul 2015 

Trim. I  
 

Compartimentul Afaceri Europene 

4. Întocmirea Raportului privind modul de realizare a ac iunilor 
cuprinse în Planul de măsuri judeţean, în conformitate cu 
documentele programatice referitoare la integrarea europeană pe 
anul 2015 

Trim. I  
 

Compartimentul Afaceri Europene 

5. Organizarea, în colaborare cu serviciile publice deconcentrate, de 
ac iuni menite să conducă la cunoaşterea documentelor privind 
integrarea europeană adoptate la nivel central 

Trim. IV  
 

Compartimentul Afaceri Europene 

6. Întocmirea situa iei privind stadiul implementării proiectelor 
finan ate din fonduri europene post aderare  

Lunar  
 

Compartimentul Afaceri Europene 

7. Actualizarea permanentă a site-ului www.prefecturadambovita.ro, 
sec iunile: Afaceri Europene, Rela ii Interna ionale, Rela ia cu 
ONG, Dezvoltare Rurală 

2015 
 

Compartimentul Afaceri Europene 

http://www.prefecturadambovita.ro/
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
8. Realizarea de ac iuni care să conducă la cunoaşterea de către 

autorită ile administra iei publice locale şi de către cetă eni a 
programelor cu finan are externă ini iate şi sus inute de Uniunea 
Europeană şi de alte organisme interna ionale, astfel: 

- organizarea de sesiuni de informare,  
- transmiterea de adrese de informare,  
- actualizarea site-ului www.prefecturadambovita.ro  

2015 

Compartimentul Afaceri Europene 

9. Întocmirea Rapoartelor privind activitatea de rela ii 
interna ionale şi actualizarea Registrului Delega iilor Str ine 

2015 
Compartimentul Afaceri Europene 

10. Actualizarea bazei de date cu privire la proiectele finan ate în cadrul 
PNDR 2007 – 2013 

2015 
Compartimentul Afaceri Europene 

11. Întocmire portofoliu de proiecte pentru exercițiul financiar 2015 - 
2020 

Trim. III Compartimentul Afaceri Europene 

12. Actualizarea bazei de date privind implementarea proiectelor în 
cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii Trim. IV Compartimentul Afaceri Europene 

13. Actualizare bază de date privind Strategiile de Dezvoltare Local  
elaborate la nivelul unită ilor administrativ – teritoriale 

Trim. I 
 

Compartimentul Afaceri Europene 

14. Actualizarea bazei de date privind Asocia iile de Dezvoltare 
Intercomunitar  i GAL-urile constituite în județul Dâmbovița 

Trim. III 
 

Compartimentul Afaceri Europene 

15. Actualizarea bazei  de date privind înfră irile între localită i din 
jude ul Dâmbovi a şi localită i din străinătate 

2015 Compartimentul Afaceri Europene 

16. Permanentizarea rela iei cu organiza iile neguvernamentale din 
jude  prin intermediul grupului de discu ii: 
http://groups.yahoo.com/group/ong_dambovita/ (centru virtual 
de resurse pentru ONG-uri - o modalitate inovativă de colaborare 
între acestea şi institu iile publice din jude  

lunar 
 

Compartimentul Afaceri Europene 

17. Elaborarea de materiale informative cu privire la oportunită ile de 
finan are din fonduri europene (PNDR, Fonduri Structurale) 

lunar 
 

Compartimentul Afaceri Europene 

 

http://www.prefecturadambovita.ro/
http://groups.yahoo.com/group/ong_dambovita/
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2. EDUCA IE 
 
 

Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
1. ASIGURAREA ACCESULUI EGAL LA EDUCA IE DE CALITATE PENTRU TO I PREŞCOLARII ŞI ŞCOLARII DIN JUDE UL 
DÂMBOVI A 
1.1. Îmbunătăţirea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu 
1.  Monitorizarea modului în care unitățile de învățământ efectuează 

recensământul copiilor la nivelul jude ului în vederea propunerii 
unei prognoze corecte în următorii ani 

 
Ian. – dec. 2015 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
CJRAE Dâmbovi a 
Unită ile de învă ământ  

2.   
Campanii de informare a părin ilor privind importan a frecventării 
grădini ei şi a clasei pregătitoare 

 
 
oct. – dec. 2015 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
CJRAE  
Unitățile înv. pre colar, primar i gimnazial 

3.  Campanii de popularizare în comunitate a programului Grădiniţa 
de vară –Grădiniţa de vacanță 
Organizarea unor „Ateliere de vară” în regim de voluntariat cu 
copiii  care nu au frecventat  sau nu frecventează cu regularitate 
grădini a  şi care urmează a se înscrie în clasa pregătitoare 

 
 
iunie – iulie 2015 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
CJRAE 
Unitățile înv. pre colar 

4.   
Consilierea părin ilor în vederea înscrierii copiilor în grădini ă şi în 
clasa pregătitoare 

 
febr - mai 2015 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
Unitățile înv. pre colar, primar i gimnazial 

5.  Asigurarea de oferte educa ionale relevante pentru segmentele 
vulnerabile ale popula iei – copii i elevi romi, copii i elevi din 
medii sociale şi economice dezavantajate, copii şi elevi cu nevoi 
speciale 

 
permanent 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
CJRAE  
Unită ile de învă ământ 

6.  Acordarea de locuri subven ionate în licee pentru elevii de etnie 
romă  
 
 

conform graficului 
admiterii în înv. liceal 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
I.2. Reducerea absenteismului la nivelul învăţământului preuniversitar 
7.  Implementarea la nivelul şcolilor a strategiei de prevenire a 

abandonului şcolar în unită ile de învă ământ situate în zone 
dezavantajate 

Ian – iun. 2015 
Nov. – dec. 2015 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
CJRAE  
Unită ile de învă ământ 

8.  Monitorizarea derulării unor programe de prevenire a abandonului 
şcolar/a absenteismului în unită ile şcolare în care există cabinete 
de asisten ă psihopedagogică, a unor programe de sprijin pentru  
elevii ai căror părin i sunt pleca i din ară sau care au tendin e de 
absenteism major 

Conform graficului de 
monitorizare 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
CJRAE 
Unită ile de învă ământ 
 

9.  Sprijinirea derulării programelor de consiliere şi orientare pentru 
copii / elevi în vederea dezvoltării dimensiunilor atitudinale şi 
valorice ale personalită ii elevilor, cultivarea încrederii în sine şi în 
ceilal i, valorizarea rela iilor interpersonale, implicarea în luarea 
deciziilor etc. 

 
Ian. – iun. 2015 
Sept. – dec. 2015 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
CJRAE  

10.  Monitorizarea derulării unor programe de prevenire a abandonului 
şcolar/a absenteismului în unită ile şcolare în care există cabinete 
de asisten ă psihopedagogică, a unor programe de sprijin pentru  
elevii ai căror părin i sunt pleca i din ară sau care au tendin e de 
absenteism major 

Conform graficului de 
monitorizare 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
CJRAE 
Unită ile de învă ământ 
 

11.  Sprijinirea derulării programelor de consiliere şi orientare pentru 
copii / elevi în vederea dezvoltării dimensiunilor atitudinale şi 
valorice ale personalită ii elevilor, cultivarea încrederii în sine şi în 
ceilal i, valorizarea rela iilor interpersonale, implicarea în luarea 
deciziilor etc. 

 
Ian. – iun. 2015 
Sept. – dec. 2015 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
CJRAE  

I.4. Îmbunătăţirea ofertei educaţionale pentru învăţământul liceal 
12.  Fundamentarea ofertei educa ionale pentru învă ământul 

profesional  la liceele tehnologice  ” 
 
 
Conform termenelor 
stabilite de MECS 

 
 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
Liceele tehnologice 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
13.  Analiza op iunilor şcolare - profesionale ale elevilor clasei a VIII-a 

în vederea fundamentării planului de şcolarizare 
 
noiembrie 2015 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
Unită ile de înv. gimnazial 

14.  Realizarea studiului  „Op iunea şcolară şi profesională a elevilor, 
factor important în elaborarea planului de şcolarizare” 

 
decembrie 2015 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
 

15.  Elaborarea Ghidului privind re eaua  şcolară, pentru  absolven ii 
învă ământului obligatoriu 

mai  2015 Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
 

16.  Organizarea Târgului ofertelor educaţionale Cariera 2015 6–10 aprilie 2015 Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
Unită ile de învă ământ 

I.5.Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

17.  Monitorizarea evaluării psihopedagogice a copiilor în vederea 
evitării segregării sau a discriminării prin orientarea nejustificată 
către învă ământul special 

 
Nov. 2015 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a CJRAE 
 

18.  Sprijinirea ac iunii de adaptare curriculară, respectiv de elaborare a 
unor planuri educa ionale individuale pentru învă are şi evaluare 
diferen iată, pentru elevii cu dificultă i de învă are/ cerin e 
educa ionale speciale 

 
Sept. – oct. 2015 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
CJRAE 
 

19.  Monitorizarea programelor de sprijin pentru elevii afla i în 
situa ii de risc, activit i suplimentare de consiliere şi preg tire 
a elevilor cu CES, a aplic rii de c tre cadrele didactice a 
achizi iilor dobândite la cursurile de formare din proiectului 
strategic POSDRU ID 63199 Şcoala românească – mediu incluziv 

 
Ianuarie- 

decembrie 2015 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
CJRAE Dâmbovi a 

II CONSOLIDAREA CAPACIT II INSTITU IONALE ŞI PROMOVAREA UNUI MANAGEMENT EDUCA IONAL PERFORMANT 

II.1. Aplicarea prevederilor legislative în învă ământul preuniversitar 
 
20.  Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul 

circula iei informa iei la nivelul inspectoratului şcolar şi în 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
teritoriu prin postarea informa iilor de interes pentru şcoli şi 
cadre didactice pe site-ul Inspectoratul Şcolar Jude ean 
Dâmbovi a, organizarea de dezbateri la nivelul cercurilor 
pedagogice, în cadrul şedin elor cu directorii 

 
 
Ian. – dec. 2015 

 
 
 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
 

21.  Îndrumarea şi consilierea directorilor de unită i de învă ământ 
preuniversitar cu privire la implementarea metodologiilor 
subsecvente Legii 1/2011, a dispozi iilor şi recomandărilor 
M.E.C.S.  

 
 
Ian. – dec. 2015 

 
 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
 

22.  Publicarea listei posturilor/ catedrelor, organizarea 
concursurilor de angajare pe post/ catedră şi încadrarea cu personal 
didactic conform legisla iei în vigoare şi conform calendarului 
mobilită ii personalului didactic.  

Conform  calendarului 
MECS 
 

 
 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
 

II.2. Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor care decurg din descentralizarea curriculară, a resurselor umane şi 
financiare 
23.  Popularizarea exemplelor de bune practici referitoare la 

diversificarea ofertei curriculare (CDŞ/CDL) în cadrul cercurilor 
metodice/ seminarii organizate pe cercuri metodice sau prin 
publicarea acestora în minighiduri/ reviste de specialitate 

 
 

Mai 2015 
nov. 2015 

 
 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

24.  Monitorizarea activită ilor de popularizare a ofertei şcolare la 
nivelul şcolilor şi al comunită ilor 

Martie- iunie 2015 Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
Unită ile de învă ământ  

II.3. Îmbunătăţirea activităţii consiliilor de administraţie din instituţiile de educaţie în vederea asigurării unui management eficient al unităţilor de 
învăţământ 
25.  Consilierea directorilor în func ie de nevoile specifice identificate 

în fiecare şcoală (domenii: management strategic, managementul 
resurselor umane, metode şi tehnici de comunicare, managementul 
conflictelor, managementul financiar, managementul calită ii, 
realizarea de parteneriate educa ionale (şcoală/ agen i 
economici/comunitate) 

 
 
Ian - dec. 2015 

 
 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
26.  Monitorizarea implicării reprezentan ilor comunită ii locale în 

solu ionarea problemelor curente ale şcolii 
Ianuarie-  
decembrie 2015 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

II.3. Îmbunătăţirea colaborării unităţilor de învăţământ cu reprezentanţii comunităţii locale  
27.  Diseminarea de bune practici ale asocia iilor de părin i existente, în 

scopul încurajării părin ilor de a se constitui în asocia ii cu statut 
juridic, la nivel de unitate şcolară/ comunitate 

 
Aprilie - Septembrie 
2015 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

28.  Încheierea unor acorduri de parteneriat cu institu iile abilitate în 
vederea asigurării securită ii elevilor şi angaja ilor în fiecare 
unitate de învă ământ 

 
Ian. - dec. 2015 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

29.  Acordarea de sprijin pentru derularea  unor proiecte  cu centrare pe 
şcoală,  cu implicarea comunită ii :  educa ie pentru  sănătate, 
educa ie pentru mediu, prevenirea  violen ei, educa ie pentru 
cetă enie activă, educa ie religioasă, cultură şi tradi ie, 
recunoaşterea identită ii   rome etc. 

 
Ian. - dec. 2015 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

III. ÎMBUN T IREA CALIT II EDUCA IEI  ÎN UNIT ILE DE ÎNV MÂNT PREUNIVERSITAR DÂMBOVI EAN 
III.1. Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examenele naţionale, la concursuri şi olimpiade 
30.  Selec ia elevilor capabili de performan ă, pentru formarea Grupelor 

de excelenţă la toate specialită ile 
 
Noiembrie 2015 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

31.  Popularizarea performan elor şcolare, premierea  elevilor cu 
rezultate  bune la fazele jude eană, na ională a olimpiadelor şi a 
concursurilor, atestatelor interna ionale 

Conform graficului  Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

32.  Organizarea unei simulări la nivel jude ean pentru fiecare disciplină 
de examen şi analiza rezultatelor 

Conform graficului  Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

III.2. Dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor din învăţământul preuniversitar 
33.  Consilierea cadrelor didactice în vederea formării la elevi a 

deprinderilor de citire independentă, a competen elor de în elegere 
a textului, a schemelor, tabelelor, graficelor, hăr ilor de către elevi, 
la toate disciplinele de învă ământ 

 
Conform graficului de 
consiliere 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
34.  Diseminarea în cadrul întâlnirilor metodice a exemplelor de bune 

practici identificate în şcoli în domeniul dezvoltării competen elor 
de lectură 

 
Aprilie 2015 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

III.3. Dezvoltarea  competenţelor cadrelor didactice de evaluare a rezultatelor şcolare, cu focalizare pe competenţe, în scopul orientării şi optimizării 
procesului de învăţare 
35.  Derularea unor programe de formare avizate de  MECS pe tema 

evaluării bazate pe competen e 
Conform graficului de 
consiliere 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a, Inspectorii 
de specialitate 

36.  Monitorizarea modului în care cadrele didactice aplică achizi iile 
dobândite în cadrul programelor de formare pe problematica 
evaluării 

 
Aprilie 2015 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

37.  Consilierea cadrelor didactice în vederea formării competen elor de 
evaluare a rezultatelor şcolare 

 
Ian. - iunie 2015 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

III.4 Creşterea interesului elevilor pentru educaţie, în cadrul unui program de activităţi formale şi nonformale 
38.  Implementarea unor programe privind îmbunătă irea disciplinei 

şcolare şi prevenirea abandonului şcolar 
Ian. - iunie 2015 Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

39.  Monitorizarea şi evaluarea activită ilor organizate de unită ile de 
învă ământ în cadrul programului „Să ştii mai  multe,  să fii mai 
bun” 

 
Aprilie 2015 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

III.5  Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar de  a presta servicii de calitate, prin includerea în programe de 
perfecţionare prin grade didactice şi diverse alte activităţi de formare 
40.  Crearea în unită ile şcolare a unor colective de lucru formate din 

echipa managerială, responsabili de catedre şi CEAC, responsabili 
cu formarea continuă şi responsabili cu proiectele educa ionale în 
scopul elaborării, din perspectivă institu ională, a unor proiecte de 
mobilitate în scop de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, 
prin Ac iunea cheie 1 (Programul Erasmus+) 

 
Oct. – nov. 2015 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
Unitățile de învățământ 

41.  Organizarea de schimburi de experien ă între grădini e în vederea 
îmbunătă irii practicilor de implementare a  curriculumului na ional 
pentru reforma educa iei timpurii  

 
Martie 2015 

 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
4. COMPATIBILIZAREA SISTEMULUI NA IONAL DE EDUCA IE CU SISTEMELE EUROPENE 
IV.1. Asigurarea la nivelul unităţilor de învăţământ a unei educaţii propice valorizării diferenţiale a interculturalităţii 
42.  Derularea unor programe locale/ na ionale/ interna ionale de 

valorificare a diversită ii şi interculturalită ii 
Februarie- iunie 

Septembrie- decembrie 
2015 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
Inspector minorită i 

43.  Implicarea elevilor în ac iuni care vizează educarea în spiritul 
toleran ei şi a cunoaşterii tradi iilor locale 

Ianuarie- iunie 
Septembrie- decembrie 

2015 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a, Inspector de 
specialitate 

IV.2. Îmbunătăţirea competenţelor de elaborare/scriere/ implementarea de proiecte, în scopul accesării programelor europene cu finanţare 
nerambursabilă 
44.  Organizarea de reuniuni de informare- formare pe tema 

managementului de proiect în scopul accesării programelor 
europene 

 
Februarie- iunie 

2015 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

45.  Postarea pe grupul yahoo de comunicare al responsabililor cu 
proiectele europene din colile județului i pe pagina web a ISJ a 
ofertelor de proiecte, a informa iilor privind oportunită ile de 
finan are prin programe europene 
 

În funcție de 
oportunitățile de 

finanțare active (Apelul 
LLP 2015 etc) 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

IV.3. Asigurarea transferului de bune practici în domeniul educaţional, ca urmare a implicării în diverse proiecte europene  
46.  „Gala proiectelor europene” – activitate de diseminare şi valorizare 

a experien elor de succes în cadrul proiectelor europene 
 

Mai 2015 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 

47.  Concursul ,,Made for Europe’’ ‚ etapa jude eană Martie –aprilie 2015 CCD DB 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a, Inspector 
pentru proiecte educa ionale şi  programe europene 

Casa Corpului Didactic Dâmbovița 
Formarea cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar 
48.   Contractarea furnizorilor/ formatorilor pentru programele de 

perfec ionare / formare continuă 
 Asigurarea resurselor materiale necesare derulării 

Februarie – iunie 2015 
 
 

Casa Corpului Didactic Dâmbovița 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
programelor de formare 

 Derularea de programe selectate din oferta altor furnizori şi 
a celor din oferta proprie 

 Monitorizarea derulării programelor şi a evaluărilor finale 
 Atestarea absolven ilor programelor de formare 
 Reglarea activită ilor de formare în func ie de feed-back-ul 

primit de la cursan i 
 Formarea cadrelor didactice prin intermediul programelor 

de formare continuă 

 
 

2015 

Extinderea rela iilor de colaborare cu celelalte CCD-uri din ar  pentru asigurarea unui schimb de bune practici care s  favorizeze dezvoltarea 
sistemului educa ional 
49.   Încheierea de protocoale de colaborare cu CCD-uri din ară.  

 Organizare de simpozion internațional, conferin e/dezbateri/ 
worshop-uri 

 

februarie – mai 2015 Casa Corpului Didactic Dâmbovița 

Formarea cadrelor didactice din înv mântul preuniversitar în vederea profesionaliz rii carierei didactice 
50.  Derularea programelor de formare continuă acreditate din cadrul 

proiectului “Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe 
pentru actori ai schimbărilor în educaţie în judeţele Dâmboviţa şi 
Buzău” – ID 62624 

ianuarie – martie 2015 Casa Corpului Didactic Dâmbovița 

Universitatea Valahia Târgovişte 
Lucrări in continuare: 
51.  - Facultatea de Inginerie Electrica 

                Campus Universitar 
Trim I 2015 Universitatea Valahia Târgovişte 

52.  - Spații de Învațământ 
    Campus Universitar 

Trim IV 2016 Universitatea Valahia Târgovişte 

53.  - Spații de Învațământ – etapa a IIa Amfiteatru 500 locuri 
                 Campus Universitar  

Trim III 2016 Universitatea Valahia Târgovişte 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Lucrări noi 
54.  Spatii cazare Et. II - 400 locuri Campus Universitar Trimestrul IV 2016 Universitatea Valahia Târgovişte 
55.  - Bază Sportivă Campus Universitar Trim II 2017  

Acţiuni 
56.  - Rețea Curenți Slabi 

                 Campus Universitar  
Trim III 

2015 
Universitatea Valahia Târgovişte 

57.  - Rețea Iluminat Exterior 
                 Campus Universitar  

Trim III 
2015 

Universitatea Valahia Târgovişte 

58.  - Reabilitare, modernizare Facultatea de tiințe Economice-Pavilion 
J 
                 Zonă Universitară –  
                 Lt.  Stancu Ion 

Trim III 
2015 

Universitatea Valahia Târgovişte 

59.  - Reabilitare, modernizare Bibliotecă Multimedia 
                 Zonă Universitară –  
                 Lt.  Stancu Ion 

Trim III 
2015 

Universitatea Valahia Târgovişte 

Prim ria Municipiului Târgovişte 
60.  Consolidare, reabilitare si modernizare Grup Scolar “Voievodul 

Mircea” 
Trim IV 2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

61.  Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
educationale Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu 

Trim II 2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

62.  Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
educationale scoala  cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu 

Trim IV 2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

63.  Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
educationale a Colegiului National Ienechita Vacaresu 

Trim IV 2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

Prim ria oraşului Gaesti 
64.  Finalizarea implementării proiectului finan at POR „ Reabilitare 

.modernizare si echiparea infrastructurii educa ionale Colegiul 
National Vladimir Streinu Gaesti” 

2015 Primăria oraşului Gaesti 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
65.  Reabilitare clădirile:Internat si cantina Colegiul National Vladimir 

Streinu 
2015 Primăria oraşului Gaesti 

66.  Întocmirea de documenta ii si cereri de finan are pentru atragerea de 
fonduri necesare reabilitării a 5 institu ii de invatamant 

2015 Primăria oraşului Gaesti 

Prim ria oraşului Pucioasa 
67.  Reabilitarea şi modernizarea Şcolii nr.1”Mihai Viteazul” Pucioasa Trim III 2015 Primăria oraşului Pucioasa 
68.  Reabilitarea şi modernizarea Şcolii nr.4 „Elena Donici 

Cantacuzino” 
2015 Primăria oraşului Pucioasa 

Institu ia Prefectului -  Biroul Jude ean pentru Romi 
69.  Programe ,,Şansa  a II-a”in şcolile cu elevi de etnie roma care nu au 

finalizat 8 clase. 
2015 Institu ia Prefectului -  Biroul Jude ean pentru Romi 

Inspectoratul Şcolar jude ean Dâmbovi a, 
Ong-uri rome, 

Autoritati locale, 
Asociatia Catalactica si mediatorii şcolari. 

70.  Activita i remediale pentru elevii romi 2015 Institu ia Prefectului -  Biroul Jude ean pentru Romi 
Inspectoratul Şcolar jude ean Dâmbovi a, 

Ong-uri rome, 
Autoritati locale, 
Mediatorii scolar. 

71.  ,,Gradinita estivala” pentru preşcolarii romi. 
 

 

2015 Institu ia Prefectului -  Biroul Jude ean pentru Romi 
Inspectoratul Şcolar jude ean Dâmbovi a 

Ong. Ovidiu -Rom 
Autoritati locale 

Mediatorii scolari 
72.  Organizarea ,,Scoala de dupa amiaza”(ore de pregatire suplimentare 2015 Institu ia Prefectului -  Biroul Jude ean pentru Romi 

Inspectoratul Şcolar jude ean Dâmbovi a Inspectorul 
pe problemele romilor din cadrul ISJ Dâmbovi a 

directorii de scoli 
mediatorii scolari 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
liderii romi 

Ong-uri rome 
Autoritati locale 

Mediatorii scolari 
73.  Promovarea si ocuparea locurilor speciale acordate de catre 

institutiile superioare de invatamant 
2015 Institu ia Prefectului -  Biroul Jude ean pentru Romi 

Inspectoratul Şcolar jude ean 
Inspectoratul jude ean  de jandarmi 

Inspectoratul de politie al jud. Dâmbovi a 
Institu ia prefectului Dâmbovi a 

74.  Asigurarea transportului scolar pentru toate comunitatile de romi  2015 Institu ia Prefectului -  Biroul Jude ean pentru Romi 
Inspectoratul Şcolar jude ean Dâmbovi a 

Consiliul jude ean 
Autoritati locale 

 
75.  Ocuparea locurilor speciale acordate pentru elevii de liceu 2015 Institu ia Prefectului -  Biroul Jude ean pentru Romi 

Inspectoratul Şcolar jude ean 
Partida Romilor-pro Europa 
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3. S N TATE 
 
 
 

Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Direc ia de S n tate Public  Dâmbovi a 
I. In domeniul supravegherii sanatatii publice si derularii Programelor Nationale de Sanatate 
1.   Men inerea sub control a inciden ei bolilor transmisibile prioritare, în 

conformitate cu legisla ia în vigoare, cu intele europene şi ale 
Organiza iei Mondiale a Sănătă ii 17 

Lunar Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

2.  Men inerea inciden ei infec iei HIV la adul i la nivelul anului 2008 si 
reducerea transmiterii verticale a infec iei HIV. 7 

Lunar Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

3.   Men inerea tendin ei actuale de scădere a inciden ei prin tuberculoză 9 Lunar direc ia de sănătate publică dâmbovi a 
4.  Creşterea calită ii serviciilor medicale în unită ile sanitare cu paturi prin 

reducerea riscului la infec ie nosocomială. 7 
Lunar Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

5.  Supravegherea sanatatii in relatie cu calitatea apei potabile  
1200 de probe 

31.XII.2012 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

6.  Supravegherea sanatatii in relatia cu calitatea apei de imbaiere 
52 de probe 

Aprilie-septembrie Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

7.  Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila generate 
de apa din fantana 
50 de probe 

Trimestrial Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

8.  Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor atmosferici si 
adaptarea la schimbarile climatice 

15.II.2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

9.  Evaluarea riscului pentru sanatate in expunerea la  sol poluat chimic si 
microbiologic 

15.VIII.2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

10.  Expertizarea conditiilor de mediu La solicitare Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 
11.  Evaluarea factorilor de risc din materialele care vin in contact cu 

alimentele 
31.XII. 2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

12.  Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consum uman 15.XII.2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 
13.  Rolul alimentului in izbucnirea toxiinfectiilor alimentare  Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
14.  Monitorizarea consumului de aditivi alimentari 15.XII. 2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 
15.  Evaluarea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei 31.XII.2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 
16.  Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie 

nutritionala speciala 
31.XII.2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

17.  Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii 15.XII.2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 
18.  Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare 5.XII.2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 
19.  Monitorizarea apelor minerale naturale 15.X. 2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 
20.  Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte 

substante 
1.XII.2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

21.  Evaluarea continutului de zaharuri in unele produse alimentare destinate 
copiilor 

15.XII.2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

22.  Evaluarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor Lunar Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 
23.  Supravegherea acordarii asistentei medicale profilactice in colectivitatile 

de copii si tineri 
Lunar Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

24.  Monitorizarea modului de alcatuire a meniului in crese si gradinite cu 
program prelungit 

Lunar Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

25.  Monitorizarea si centralizarea incidentei bolilor profesionale Lunar Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 
26.  Actiuni de prevenire a imbolnavirilor asociate factorilor de risc 

ocupationali 
Permanent Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

27.  Evaluarea expunerii la radiatii ionizante, neionizante si laser Permanent Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a  
II In domeniul controlului in sanatate publica 
Actiuni tematice de control – 802 actiuni  
28.  Ac iune tematică de control în coli speciale i cre e 

Ac iune tematică de control privind activită ile de îngrijire la domiciliu 
Ac iune tematică de control în centrele de plasament i în centrele 
medico-sociale 
Actiune de control in unitati cu expunere profesionala a lucratorilor la 
agenti chimici si pulberi 
Ac iune tematică de control privind verificarea cabinetelor de 
înfrumusețare, tatuaje i piercing 

Februarie- Decembrie 2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a  
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Ac iune tematică de control în unită ile sanitare cu paturi i în UPU/CPU 
Ac iune tematică pentru verificarea aditivilor alimentari destinati 
consumului uman 
Ac iune tematică de control privind verificarea respectării legislatiei în 
vigoare privind apele minerale naturale îmbuteliate şi a apelor potabile 
imbuteliate (apă de masă îmbuteliată)  
Ac iune tematică de control privind verificarea cabinetelor de medicină 
de familie i a cabinetelor de medicină dentară 
 

III In domeniul managementului asistentei medicale 
29.   Indrumarea tehnica si metodologica a unitatilor medicale indiferent 

de tipul lor, pentru implementarea la nivel local a actelor normative 
de reglementare a tuturor segmentelor aistentei medicale, emise de 
MS  

Februarie- Decembrie 2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

30.  Monitorizarea activitatii celor doua centre de permanenta pe baza 
indicatorilor specifici si intocmirea raportului de activitate catre MS 

2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

31.  Monitorizarea cazurilor de malpraxis prin comisia existenta la 
nivelul institutiei 

2015 Direc ia de Sănătate Publică Dâmbovi a 

Casa Jude ean  de Asigur ri de S n tate Dâmbovi a 
Asigurarea continuităţii acordării serviciilor medicale pentru toate domeniile de asistenţă medicală  
32.  Contractarea serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive 

medicale la termenul stabilit de C.N.A.S. 627 contracte 
  

33.  Monitorizarea derulării contractelor de furnizare de servicii 
medicale pe toate tipurile de asisten ă medicală 627 contracte 

 
Ianuarie 2015 

Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate 
Dâmbovi a 

34.  Evaluarea în termen a tuturor furnizorilor de servicii medicale, 
farmaceutice şi dispozitive medicale în vederea începerii / 
continuării rela iei contractuale cu C.A.S. Dâmbovi a 

  

35.  Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor 
sanitare şi dispozitivelor medicale la termenul stabilit în contract 
prin verificarea şi validarea serviciilor raportate de furnizorii afla i 

 
Martie  2015 

Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate 
Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
în contract cu C.A.S. Dâmbovi a 

Utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a sumelor alocate prin FNUASS la nivel local 
36.  Execu ia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 în 

condi ii de eficien ă economică prin realizarea plă ilor fa ă de 
prevederile aprobate şi de creditele deschise pentru fiecare domeniu 
de asisten ă medicală în procent de 100 % 

  

37.  Utilizarea judicioasă a sumelor alocate pentru asisten a socială şi 
restituirea din FNUASS a sumelor solicitate de angajatori 
reprezentând indemniza ii de concedii medicale în termenul legal 

 
2015 

Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate 
Dâmbovi a 

Întărirea disciplinei financiare şi contractuale şi creşterea calităţii actului medical  
38.  Controlul privind derularea contractelor cu furnizorii de servicii 

medicale 204 ac iuni de control 
Permanent Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate 

Dâmbovi a 

39.  Verificarea veridicită ii şi corectitudinii serviciilor medicale, 
farmaceutice şi dispozitive medicale raportate de furnizori în cadrul 
contractelor încheiate pentru toate tipurile de asisten ă medicală 

  

Monitorizarea şi evaluarea programelor de sănătate 
40.  Analiza şi controlul indicatorilor specifici programelor na ionale de 

sănătate la nivelul unită ilor prin care se derulează 
 

lunar 
Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate 

Dâmbovi a 
Respectarea dreptului pacien ilor la asisten  medical  transfrontalier  şi îmbun t irea activit ii de eliberare a formularelor europene 
41.  Organizarea şi desfăşurarea activită ii de primire, înregistrare, 

verificare din punct de vedere al existen ei, conformită ii şi 
valabilită ii dosarelor depuse în vederea eliberării formularelor 
E*** şi a documentelor portabile S 

    Zilnic Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate 
Dâmbovi a 

42.  Constituirea, administrarea şi actualizarea permanentă a bazei de 
date referitoare la eviden a cetă enilor români şi străini care se 
deplaseză pe teritoriul României, în spa iul Uniunii Europene şi 
spa iul SEE, beneficiari ai prevederilor Regulamentelor Europene 

2015 Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate 
Dâmbovi a 
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crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
883/2004, Reg. 987/2009 şi Reg. 988/2009 cu prevederi în 
domeniul sănătă ii la nivelul C.A.S. Dâmbovi a 

43.  Emiterea formularelor europene şi a cardului de asigurări sociale de 
sănătate la solicitarea persoanelor asigurate care se deplaseză în 
statele membre UE 

    Zilnic Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate 
Dâmbovi a 

Utilizarea eficientă a sistemelor informatice naţionale 
44.  Creşterea gradului de implicare, de implementare, integrare şi 

operare a proiectelor informatice na ionale ( e-Romania şi e-
Sănătate); Utilizarea Sistemului Informatic Unic Integrat în condi ii 
de securitate şi confiden ialitate a datelor precum si a cardului 
national de sanatate  

2015 Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate 
Dâmbovi a 

În domeniul comunicării cu asiguraţii 
45.  Îmbunătă irea nivelului de informare a asigura ilor privind drepturile 

şi obliga iile asigura ilor în sistemul asigurărilor de sănătate şi 
re eaua de furnizori printr-un management proactiv în domeniul 
rela iilor publice 

     Lunar Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate 
Dâmbovi a 

46.  Solu ionarea solicitărilor asigura ilor (scrisori, Tel-Verde, audien e) 
în termen legal 

2015 Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate 
Dâmbovi a 

47.  Creşterea transparen ei în utilizarea fondurilor publice prin afişarea 
pe site-ul institu iei a bugetelor aprobate, a execu iei bugetare şi a 
sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale / farmaceutice 

  

Organizarea evidenţei asiguraţilor CAS Dâmboviţa 
48.  Elaborarea şi actualizarea Registrului Unic de Eviden ă a 

Asigura ilor în SIUI 
2015 Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate 

Dâmbovi a 
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crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
49.  Confirmarea calită ii de asigurat   pentru persoanele care se asigură 

facultativ.  
2015 Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate 

Dâmbovi a 
Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
50.  Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Jude ean Dâmbovi a   2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
51.   Lucrări de amenajare spa ii verzi în incinta Spitalului Jude ean  

(HCJ nr 240/29.10.2010) 
31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

52.  Redistribuirea instala iilor de alimentare cu energie electrică a 
pavilioanelor medicale şi alimentarea cu energie electrică a 
grupurilor de climatizare la Spitalul Jude ean de Urgen ă 
Târgovişte (HCJD nr 188/06.09.2014) 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

Prim ria municipiului Moreni 
53.  Lucrări de între inere si igenizare la Spitalul Moreni 2015 Primăria Municipiului Moreni 
54.  Achizi ionare servicii de verificare aparatura medicala la cabinete 

medicale şcolare 
2015 Primăria Municipiului Moreni 

Prim ria orasului Gaesti 
55.  Imbunatatirea serviciilor medicale oferite cetatenilor ca rezultat al 

Reabilitării si dotării cu aparatura a ambulatoriului din cadrul 
Spitalului prin accesarea de fonduri europene 

2015 Primăria Municipiului Gaesti 

56.  Realizarea de saloane moderne cu grupuri sanitare proprii in 
cadrul Spitalului Gaesti 

2015 Primăria Municipiului Gaesti 

Primaria orasului Pucioasa 
57.  Dotări aparatură medicală spital oraşenesc Pucioasa 2015 Primaria oras Pucioasa 
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4. PIA A MUNCII 
 
 

Nr. 
crt. 

Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei de Munc  Dâmbovi a 
Cap. I. Realizarea Programului de Ocupare  
1.  Persoane cuprinse (asistate) prin măsuri active: 32.500 persoane, 

din care: 
- în servicii de mediere a locurilor de muncă vacante -20.000 
- în servicii de informare şi consiliere profesională -15.000 
- în servicii de acordare de consultan ă şi asisten ă pentru 

începerea unei activită i independente sau pentru ini ierea unei 
afaceri - 100 

- persoane cu care se vor încheia contracte de solidaritate, în 
baza Legii n116/2002 - 15 

 

 
 

Lunar 
Trimestial 

2015 

Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei de 
Muncă Dâmbovi a 

2.  Persoane încadrate ca urmare a acordării măsurilor active de 
stimulare a ocupării forţei de muncă - 7.850 persoane, din care: 
- acordării serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante -
6000 
- acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională -900 
- organizării  cursurilor de formare profesională - 300 
- acordarea de aloca ii pentru şomerii care se încadrează înainte de 
expirarea şomajului -315 
- încadrare şomeri peste 45 de ani sau şomeri care sunt unici 
sus inători ai familiilor monoparentale - 250 
- încadrare şomeri care mai au 3 ani până la pensie - 5 
- stimulării mobilită ii for ei de muncă - 55 
- încadrării absolven ilor din institu ii de învă ământ - 150 

 
 
 

Lunar 
Trimestial 

2015 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
- încadrare absolven i din institu ii de învă ământ prin acordarea de 
prime - 40 
- încadrare persoane cu handicap - 5 
- acordării serviciilor de consultan ă şi asisten ă pentru începerea 
unei activ. independ.sau pentru ini ierea unei afaceri - 10 
- a încheierii de contracte de solidaritate, în baza Legii n116/2002 - 
10 
- încadrare prin organizarea de cursuri de formare profesională în 

cadrul proiectelor cu finan are din F.S.E - 50 
 

Cap. II. Realizarea Programului de Formare Profesională 
3.  Cursuri  Organizate – 75 

Şomeri cuprinşi - 1150 
lunar 

trimestrial 
Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei de 

Muncă Dâmbovi a 
Cap. III. Ucenicie la locul de munc  
4.  Conven ii de ucenicie estimate a se încheia în anul 2015 - 10  2015 Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei de 

Muncă Dâmbovi a 
Cap. IV. Alte ac iuni 
5.  Bursa locurilor de muncă - 3  

2015 
Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei de 

Muncă Dâmbovi a 
6.  Deplasări la angajatori  (agen i economici vizita i ) - 1000  

2015 
Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei de 

Muncă Dâmbovi a 
7.  Implementarea programelor speciale de ocupare , pentru: 

încadrare persoane marginalizate social       - 10 
 - încadrare elevi şi studen i în baza Legii nr.  72/2007                            
     -   încadrare elevi - 0 
     -   încadrare studen i - 5 
 -în comunită i cu număr mare de etnici romi (4 localită i) - 35 
 - în localită i din mediu rural  - 4 localită i - 210 
 - în localită i din mediul urban - o localitate - 375 

 
lunar 

 
trimestrial 

aprilie 2015 
septembrie 2015 

Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei de 
Muncă Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Creşterea calităţii serviciilor AJOFM Dâmboviţa şi reducerea ratei şomajului prin implementare de  proiecte din fonduri F.S.E.  
8.  Ini iative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural 

O şansă în plus pentru tineri 
Dezvoltare centru de selec ie şi plasare a for ei de muncă 
MIOS – măsuri integrate pentru ocuparea şomerilor din regiunile 
Bucureşti – Ilfov şi Sud - Muntenia 
Promovarea ocupării durabile în 2 regiuni din România prin servicii 
integrate 
Competen e şi servicii pentru Europa 2020 
Program integrat de ocupare pe pia a muncii din regiunile Nod – 
Est,  Sud – Muntenia şi Bucureşti  - Ilfov 
Angajat sau antreprenol în mediul rural – şansa ta de integrare pe 
pia a muncii 

 
 

lunar 
 

trimestrial 
aprilie 2015 

septembrie 2015 

Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei de 
Muncă Dâmbovi a 

Inspectoratul Teritorial de Munc  Dâmbovi a 
9.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului 

Muncii - Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. – 627 acţiuni 

Trim. I - IV 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovi a 

10.   
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.U.G 
nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 
teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare. – 10 
acţiuni 
 

Trim. I - IV 
ITM Dâmbovi a 

Serv Control Rela ii de Muncă 

11.  Verificarea modului în care agen ii economici respectă prevederile 
Legii nr. 156/2000 privind protec ia cetă enilor români care lucrează 
în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare. – 3 acţiuni 

Trim. I - IV 
ITM Dâmbovi a 

Serv Control Rela ii de Muncă 

12.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii 
nr. 344/2006 şi a H.G. nr.104/2007 privind detaşarea salaria ilor în Trim. I - IV 

ITM Dâmbovi a 
Serv Control Rela ii de Muncă 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
cadrul prestării de servicii transna ionale.- 2 acţiuni 

13.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile 
Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul 
furnizării de servicii. .- 2 acţiuni 

Trim. I - IV 
ITM Dâmbovi a 

Serv Control Rela ii de Muncă 

14.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii 
nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărba i, republicată. - .- 3 acţiuni 

Trim. I - IV 
ITM Dâmbovi a 

Serv Control Rela ii de Muncă 

15.  Verificarea modului de respectare, de către angajatori, a 
prevederilor art. 78 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 448/2006 privind 
protec ia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare. .- 5 acţiuni 

Trim. I - IV 
ITM Dâmbovi a 

Serv Control Rela ii de Muncă 

16.  Verificarea respectării de către agen ii de muncă temporară a 
prevederilor HG nr. 1256/2011 privind condi iile de func ionare 
precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. 
.- 3 acţiuni 

Trim. I - IV 
ITM Dâmbovi a 

Serv Control Rela ii de Muncă 

17.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 
500/2011 privind registrul general de eviden ă a salaria ilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. .- 250 acţiuni 

Trim. I - IV 
ITM Dâmbovi a 

Serv Control Rela ii de Muncă 

18.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii 
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activită i cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare. .- 30 acţiuni 

Trim. I - IV 
ITM Dâmbovi a 

Serv Control Rela ii de Muncă 

19.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 
alin. 1 şi 2  din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. .- 15 acţiuni 

Trim. I - IV 
ITM Dâmbovi a 

Serv Control Rela ii de Muncă 

20.  Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi 
Sănătate în Muncă sub egida Agen iei Europene pentru Securitate şi 

Sănătate în Muncă – „Stresul sub control”. Un simpozion 
- 30 de angajatori - 

Trim. III-IV 
ITM Dâmbovi a 

Serv Control Rela ii de Muncă 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
- 60 de participan i- 

-două conferin e de presă 
21.  Campanie na ională privind implementarea în sistemul de 

învă ământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă”. instruire 12 cadre didactice 

 
Trim. I-IV 

ITM Dâmbovi a 
Serv Control Rela ii de Muncă 

22.  Campanie na ională de verificare a respectării prevederilor legale 
privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activită ilor 
cu articole pirotehnice. .- 5 acţiuni 

Trim. I-IV 
I.T.M. Dâmbovi a 

Compartimentul C.S.S.M. 

23.  Campanie na ională de supravegherea pie ei produselor industriale 
din domeniul de competen ă al Inspec iei Muncii, conform 
programului sectorial pentru anul 2015,  coordonat de către Comisia 
Europeană. .- 20 acţiuni 

 
 

Trim. I-IV 

I.T.M. Dâmbovi a 
Compartimentul C.S.S.M. 

24.  Ac iune privind verificarea modului de respectare a cerin elor 
minime de  securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul 
construc iilor. .- 50 acţiuni 

 
Trim I-IV 

I.T.M. Dâmbovi a 
Compartimentul C.S.S.M. 

 
25.  Ac iune privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare 

la expunerea lucrătorilor la agen i chimici la locul de muncă, inând 
cont de modificările legislative în domeniu (Regulamentul REACH 
şi CLP). .- 50 acţiuni 

 
 

Trim. I-IV 

I.T.M. Dâmbovi a 
Compartimentul C.S.S.M. 

26.  Verificarea modului în care sunt aplicate şi respectate cerin ele 
minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă 
de către lucrători a echipamentelor de muncă în activită ile din 
agricultură şi industria alimentară. 

Trim. I-IV 
I.T.M. Dâmbovi a 

Compartimentul C.S.S.M. 

27.  Ac iune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de 
muncă din întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucrători). Trim. I-IV 

I.T.M. Dâmbovi a 
Compartimentul C.S.S.M. 

28.  Ac iune de informare privind modul de abordare a procesului de 
evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor 
(responsabilită i, implementare, control, instruire, beneficii). 

Trim I - IV 
I.T.M. Dâmbovi a 

Compartimentul C.S.S.M. 
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5. ASIGUR RI SOCIALE 
 

 
Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Casa Jude ean  de Pensii Dâmbovi a 
Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi impar ial în interesul cet enilor, prin: 

1.  Îmbunătă irea sistemului de comunicare cu beneficiarii şi cu 
reprezentan ii mass-media, pentru asigurarea unei imagini 
obiective a activită ii institu iei; 

2015 Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 

2.  Dezvoltarea unui sistem eficient şi transparent de asigurare la 
accidente de muncă şi boli profesionale; 

2015 Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 

3.  Eficientizarea activită ii de expertiză medicală şi recuperare a 
capacită ii de muncă; 
 

2015 Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 

4.  Informarea, în domeniul propriu de competen ă, a persoanelor 
interesate cu privire la drepturile şi obliga iile ce le revin, în 
aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de 
securitate socială. 

2015 Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 

5.  Implementarea proiectului „Dezvoltarea unui instrument de 
modelare a pensiilor în scopul elaborării de politici”. 

01.07.2015 Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 

Simplificarea opera ional  realizat  prin: 
6.  Eficientizarea activită ii sistemului public de pensii prin 

îmbunătă irea comunicării cu beneficiarii acestui sistem, reducerea 
costurilor aferente furnizării serviciilor publice; 
 

Lunar Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 

7.  Reducerea numărului de contesta ii a deciziilor de pensie sau a 
modificărilor de drepturi.   

2015 Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 

Implementarea şi îmbun t irea cadrului legal prin: 
8.  Clarificarea unitară a unor aspecte apărute în procesul de Zilnic Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
solu ionare a problematicii specifice, la nivelul CJP; 

9.  Aplicarea prevederilor Legii nr. 380/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

Zilnic Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 

10.  Aplicarea indicelui de corec ie punctajului mediu anual, determinat 
conform prev. OUG nr. 113/18.12.2013; analizarea tuturor 
situa iilor care nu au fost preluate automat în sistem informatic; 

2015 Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 

11.  Implementarea, în domeniul propriu de componen ă, a 
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate 
socială nr. 883/2004, 987/2009, 1408/71, 574/72. 

2015 Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 

Prevenirea riscurilor şi cauzelor de vulnerabilitate ale sistemului de stabilire şi plat  a pensiilor, prin: 
12.  Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, 

posibilitatea existen ei în plată, în paralel, a mai multor dosare de 
pensii, identificarea plă ilor necuvenite de pensii anticipate, 
anticipate par ial, de invaliditate sau de urmaş, plă i nelegale de 
asigurări sociale sau introducerea eronată a CNP); 

2015 Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 

Gestionarea eficient  a resurselor alocate, prin: 
13.  Reducerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile; 2015 Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 
14.  Optimizarea cheltuielilor; 2015 Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 
15.  Atragerea în sistem de noi asigura i pe baza contractelor de 

asigurare. 
2015 Casa Jude eană de Pensii Dâmbovi a 
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6. FAMILIA, PROTEC IA COPILULUI ŞI EGALITATEA DE ŞANSE 
 

 
 
Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Agen ia Jude ean  pentru Pl i şi Inspec ie Social  Dâmbovi a 

1. Sustinerea familiei 
 Aplicarea prevederilor OUG nr.111/2010 privind sustinerea 
familiei in vederea cresterii copilului cu modificari si completari 
ulterioare: 
    - stabilirea si plata drepturilor concediu si indemnizatie pentru 
cresterea copilului pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului 
cu handicap si a stimulentului in baza documentelor primite de la 
primarii ; 
    -  stabilirea si plata indemnizatiilor pentru cresterea copilului 
pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap 
incepand cu data de 01.01.2011 conform O.U.G. nr.111/2010 si 
H.G.nr.52/2011 

Lunar Agen ia Jude eană pentru Plă i şi Inspec ie Socială 
Dâmbovi a 

2.    Acordarea unor alocatii familiale si prestatii de asistenta sociala: 
- alocatia de stat pentru copii - cuantum incepand cu 01.01.2009: 
         - 200 lei pentru copiii pana la 2 ani, respectiv 3 ani pentru 
copilul cu handicap; 
         - 42 lei  pentru copii cu varsta cupinsa intre 2 – 18 ani si 
tinerii peste 18 ani care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau 
profesional; 
         - pentru copil cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 – 18 ani 
cuatumul este de 84 lei  
- alocatia de plasament familial cuantumul este de 97 lei incapand 
cu 01.01.2009; 
- alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr.277/2010 si 

2015 Agen ia Jude eană pentru Plă i şi Inspec ie Socială 
Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
HG nr.389/2011; 
- ajutorul social acordat conform Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si HG 
nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice; 
- indemnizatie si ajutoare pe Legea nr.448/2006; 
- indemnizatia lunara de hrana pentru copii si adulti infectati HIV 
sau bolnavi SIDA: 
        - cuantumul este de 11 lei/zi pentru copil; 
       -  cuantumul este de 13 lei/zi pentru adult. 

3.  Aplicarea prevederilor OUG nr.70/2011 privind m surile de 
protec ie social  în perioada sezonului rece si Hotararii 
Guvernului nr. 920/2011 pentru  aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen  
a Guvernului nr. 70/2011 privind m surile de protec ie social  
în perioada sezonului rece cu modificarile si completarile 
ulterioare: 
     a) Lunar pe baza situatiilor centralizatoare transmise de primarii 
AJPIS Dambovita va achita furnizorilor pentru incalzirea locuintei 
sumele reprezentand ajutoarele pentru incalzirea locuintei; 
    b) Monitorizarea aplicarii prezentei ordonante de urgenta cu 
privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei. 

Lunar Agen ia Jude eană pentru Plă i şi Inspec ie Socială 
Dâmbovi a 

4.  Informarea petentilor cu privire la normele juridice in 
domeniul de competenta si eventuala inlaturare a unor practici 
gresite din activitatea angajatorilor 
 - Solutionarea in termen legal a scrisorilor primite de la salariati, 
cetateni, unitati si minister. Relatii cu publicul. 

2015 Agen ia Jude eană pentru Plă i şi Inspec ie Socială 
Dâmbovi a 

5.  Asigurarea echilibrului socio-economic al familiilor din mediul 
urban si rural, al familiei si persoanelor de varsta a treia, al 
persoanelor cu dizabilitati si al familiilor apartinatoare. 

Lunar Agen ia Jude eană pentru Plă i şi Inspec ie Socială 
Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
       a)asigurarea de subventii de la bugetul de stat pentru asociatii 
si fundatii: Fundatia Crucea Alb Galbena-Romania Filiala 
Targoviste si Asociatia “Provita Targoviste 2003, pentru acordarea  
serviciilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice din 
Targoviste, Moreni, Titu, Doicesti, Sotanga, Ulmi, Aninoasa, 
Voinesti, Dragomiresti, Cobia, judetul Dambovita, Buftea din 
judetul Ilfov si Topoloveni din judetul Arges si Fundatia Catedrala 
Eroilor pentru Caminul pentru persoane varstnice, Asociatia Green 
House Residence Matasaru pentru Caminul pentru  persoane 
varstnice si Asociatia Suflet pentru Oameni Bucsani pentru Centrul 
rezidential de asistenta medico-sociala pentru persoane varstnice; 
      b) acordarea de ajutoare de urgenta ; 
      c)combaterea marginalizarii sociale prin asigurarea unui minim 
de existenta persoanelor care se incadreaza in prevederile 
Lg.416/2001  

6.  Cresterea calitatii  vietii familiilor  aflate in medii defavorizate 
prin stabilirea strategiilor  de interventie si combaterea 
excluziunii sociale. 
          a) coordonarea si asigurarea secretariatului tehnic al 
Comisiei judetene de incluziune sociala; 
         b)promovarea dialogului social in pregatirea, implementarea 
si evaluarea planurilor locale ; 
         c)acreditarea SPAS-urilor de la nivelul consiliilor locale si a 
O.N.G.-lor ca furnizori de servicii sociale in vederea  accesarii de 
fonduri de la bugetul de stat sau finantare externa avand ca obiectiv 
combaterea excluziunii sociale ; 
        d)monitorizarea si evaluarea derularii investitiilor finantate de 
M.M.F.P.S.P.V. la unitati de asistenta sociala; 
        e) monitorizarea, controlul si evaluarea derularii tuturor 

2015 Agen ia Jude eană pentru Plă i şi Inspec ie Socială 
Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
activitatilor necesare implementarii proiectelor de interes national 

7.  Exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii 
reglementarilor in domeniul sau de activitate, a modului de 
asigurare, administrare si gestionare a beneficiilor de asistenta 
sociala si a serviciilor sociale 
       a) Efectuarea unor campanii de informare si control privind 
modificarile legislative majore din domeniul asistentei sociale 
(consilierea autoritatilor administrative publice locale, a 
persoanelor fizice si juridice, publice sau private, cu atributii in 
domeniul asistentei sociale); 
       b) Controlul bazat pe analiza de risc referitor la stabilirea, 
acordarea si plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si 
a stimulentului de insertie, alocatiei pentru sustinerea familiei, 
ajutorului social, ajutorului pentru incalzirea locuintei, alocatiei de 
stat pentru copii; 
        c) Controlul evaluarea si monitorizarea comisiilor de evaluare 
a persoanelor adulte cu handicap si a serviciilor de evaluare 
complexa a persoanelor adulte cu handicap; 
        e) Evaluarea si controlul altor masuri, programe si proiecte 
din domeniul asistentei sociale/alte tipuri de controale.  

2015 Agen ia Jude eană pentru Plă i şi Inspec ie Socială 
Dâmbovi a 

Direc ia General  de Asisten  Social  şi Protec ia Copilului Dâmbovi a 
Creșterea calității serviciilor sociale din județ  

8. (Re)Acreditarea / licențierea tuturor serviciilor sociale furnizate de 
DGASPC Dâmbovița  
- întocmirea documentațiilor de (re)acreditare / licențiere pentru  
toate serviciile sociale existente i nou înființate  (13 servicii) 
Întărirea responsabilității Consiliilor Consultative Comunitare 
locale în identificarea resurselor comunitare de sprijin pentru copii / 
persoane adulte / vârstnice în dificultate 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
D.G.A.S.P.C.  Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
- monitorizarea înființării Consiliilor  Consultative Comunitare  
- organizarea de  intalniri de lucru DGASPC Dambovita – Consilii 
Consultative Comunitare locale (minim 5 întâlniri ) 
Externalizarea furnizării de servicii sociale către furnizori privați 
acreditați 
- externalizarea în proporție de minim 50 % a serviciilor de tip 
rezidențial în case de tip familial pentru copii / tineri cu măsură de 
protecție  
- cre terea numărului de furnizori privați care contractează servicii 
sociale 
- externalizarea a minim 10% din serviciile oferite in sistem 
rezidential in locuinte protejate pentru persoane cu handicap 

 Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în furnizarea de servicii social 
9.  Atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte de dezvoltare 

servicii sociale 

 - finalizarea implementării a 3 proiecte cu finanțare nerambursabilă 
prin POR axa 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale; domeniul de 
interventie 3.2. - Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

- identificarea surselor de finanțare nerambursabilă adecvată i 
depunerea spre finanțare de noi proiecte pentru dezvoltarea de 
servicii si formare, perfecționare personal 
Promovarea i valorizarea activităților de voluntariat în servicii 
sociale 
- încheierea de contracte de voluntariat cu persoane cu 
disponibilitate pentru sustinerea activitatilor de educatie nonformala 
copii si tineri din sistemul de protectie 
Atragerea de sponsorizări i donații pentru susținerea serviciilor 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
D.G.A.S.P.C.  Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
sociale  
- cre terea valorii sponsorizarilor si donatiilor in bugetul DGASPC 
Dambovita 
- continuarea si extinderea programului de  donatii si sponsorizari 
pentru activitatile de reintegrare in familie a copiilor din familii 
defavorizate 

Prevenirea separării  copiilor de familii, în vederea reducerii numărului de copii care beneficiază de măsură de protecție specială 

10. Furnizare de servicii sociale în toate centrele de zi pentru copii / 
familii în dificultate existente  
- sprijin pentru organizarea i acreditarea furnizării de servicii în 
centre de zi  
- monitorizarea serviciilor furnizate în centre de zi pentru copii în 
dificultate 
Extinderea programului de consiliere pentru planificare familială / 
contracepție în localitățile cu număr mare de mame minore, gravide 
în risc social, sarcini  nedorite 
- dezvoltarea serviciilor de planificare familiala si contraceptie, in 
parteneriat cu autoritatile publice locale, furnizori de servicii 
medicale si furnizori privati de servicii sociale 
- monitorizarea cazurilor de mame minore, gravide în risc social, 
acordare de sprijin individualizat 
- participarea alături de alți  parteneri publici sau privați la campanii 
de educatie sexuală în coli, educație parentală 
Organizarea de campanii de identificare si interventie specializata 
in situatiile de risc de abandon scolar 
- monitorizarea situatiilor de abandon scolar in colaborare cu 
autoritatile locale si Inspectoratul scolar judetean Dambovita  
- participarea alaturi de alti parteneri sociali la campanii de 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
D.G.A.S.P.C.  Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
interventie specializata in situatiile de abandon scolar  

Dezvoltarea, modernizarea si accesibilizarea serviciilor specializate existente pentru copii, tineri în dificultate în familie, copii / tineri cu dizabilități și/sau 
deficiențe de integrare socială 

11. Infiintarea Centrului de recuperare, socializare si consiliere a 
copilului cu dizabilită i destinat copiilor cu autism şi sindrom Down 
in cadrul Complexului de servicii sociale Casa Soarelui Targoviste  
- derularea activitatilor proiectului cu finanatare nerambursabila 
Modernizarea si extinderea Complexului de servicii sociale Casa 
Soarelui Targoviste 

Modernizarea, recompartimentare, diversificarea serviciilor de 
recuperare din cadrul Centrului de plasamnet pentru copilul cu 

handicap Gaesti Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
D.G.A.S.P.C.-   Dâmbovi a 
- derularea activitatilor proiectului cu finanatare nerambursabila 
Modernizare spatii existente si extindere constructie parter Centru 
Social Gaesti 
Continuarea si diversificarea activitatilor Echipei Mobile de 
recuperare la domiciliu pentru copii cu handicap nedeplasabili / din 
familii defavorizate 
- diversificarea serviciilor de recuperare  la domiciliu furnizate de 
Echipa Mobila a CRCH Targoviste 
- atragerea de resurse umane si materiale din mediul privat de 
furnizare servicii medicale si sociale ( ONG- uri ) 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
D.G.A.S.P.C.  Dâmbovi a 

Reducerea perioadei de furnizare servicii de protecție specială pentru copii în dificultate 
 12. Dezvoltarea de servicii de sprijin prin parteneriate public private 

pentru reintegrarea în familie a copiilor cu măsură de protecție 
speciala 
- continuarea proiectului de parteneriat cu Fundatia Sera pentru 
sprijinrea integrarii copiilor cu masura de protectie specializata in 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
D.G.A.S.P.C.  Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
familiile de baza. 
- diversificarea serviciilor oferite familiilor in vederea reintegrarii 
propriilor copii, prin atragerea de furnizori de servicii sociale 
privati (ONG-uri) 
Cre terea numărului de adopții  finalizate  
- reevaluarea periodică si clarificarea situatiei familiale a tuturor 
copiilor cu masura de protectie speciala 

Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliu prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate 
 13. Organizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, 

persoane dependente 
- consiliere autoritati publice locale pentru organizarea activitatilor, 
acreditarea serviciilor, identificare surselor de finantare  
Infiintarea de servicii de ingrijire / recuperare/ reabilitare la 
domiciliu prin echipe multidisciplinare mobile pentru persoane cu 
probleme de sanatate mintala 
- identificarea partenerilor si surselor de finantare pentru 
dezvoltarea acestui tip de serviciu 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
D.G.A.S.P.C.  Dâmbovi a 

Cre terea gradului de integrare socială a persoanelor cu dizabilități 
 14. Finalizarea Centrului social multifuncțional de resurse i serviciii 

pentru adulți cu handicap Târgovi te 
- finalizarea proiectului Centrul multifunctional de resurse si 
servicii pentru adulți cu handicap Targoviste 
Înființarea Serviciului de recuperare i reabilitare neuromotorie 
pentru persoane cu handicap 
- elaborarea metodologiei de organizare si functionare a Serviciului 
de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane cu 
handicap; obtinerea autorizatiilor de functionare si acreditarea 
serviciilor 
Punerea in functiune a Centrului de consiliere si sprijin pentru 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
D.G.A.S.P.C.  Dâmbovi a 
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crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
integrarea sociala a persoanelor cu boli psihice 
- elaborarea metodologiei de organizare si functionare a Serviciului 
de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane cu 
handicap; obtinerea autorizatiilor de functionare si acreditarea 
serviciilor 

Dezvoltarea serviciilor de tip rezidențial pentru persoanele aflate în situații de dificultate / dependență 
 15. Reabilitarea locuințelor protejate pentru persoane cu handicap din 

cadrul centrelor CSS Floarea Speranței Pucioasa i CSS Sfântul 
Andrei Gura Ocniței 
- finalizarea implementării a 2 proiecte  de reabilitare locuințe 
protejate pentru persoane cu handicap derulate prin programe de 
finanțare ale MMFPSPV 
Extinderea, accesibilizarea centrului de criză pentru adulți Pucioasa 
i organizarea de ateliere de terapie ocupațională 

- elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru extinderea, 
accesibilizarea centrului de criză i organizarea de ateliere de 
terapie ocupațională 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
D.G.A.S.P.C.  Dâmbovi a 

Prim ria or sului G eşti 
16. Eviden ierea asista ilor sociali pentru care se asigura salariul minim 

pe economie pentru asisten ii personali 
2015 Primăria orăsului Găeşti 

17. Asigurarea venitului minim garantat pentru persoanele aflate in 
evidenta 

2015 Primăria orăsului Găeşti 

18. Inventarierea persoanelor vârstnice si stabilirea nevoilor acestora 2015 Primăria orăsului Găeşti 

19. Identificarea si monitorizarea copiilor care provin din familii aflate 
in situa ii de risc si acordarea protec iei acestora 

2015 Primăria orăsului Găeşti 

20. Accesarea de fonduri pentru construirea unei cantine sociale 2015 Primăria orăsului Găeşti 
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7. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 
 
 

Nr. 
crt. 

Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Consiliul Jude ean Dâmbovi a  
A. Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice 
 
1. A.1.6.1 Studii, cercetări, experimente inclusiv urmărirea în 

exploatare a acestora -  Banca de date 
31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

2. A.3 Asigurarea calită ii şi a controlului tehnic al calită ii 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
B. Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice 
3. Între inerea îmbr c mintei asfaltice      

 DJ 701B Tărtăşeşti – Ciocăneşti-Crevedia 
km 0+000 - 6+600 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 702 B Gemenea(DN 72 A)-Tătărani  
Km 0+000-15+000 

31.12.2015  

 DJ 702 F Gherghe ti(DN 61)-Puntea de Greci  
Km 0+000-  4+750, Km 9+550-12+500 

31.12.2015  

 DJ 720A Bucşani - Mărceşti - Finta  
km 12+527 - 29+000 

31.12.2015  

 101.2.4 Între inere comun  a drumurilor jude ene  - Estetic  
rutier  

31.12.2015  

 102. Între inere curent  pe timp de iarn  2014-2015 15.03.2015  
C. Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor 
4. Tratamente bituminoase   

 DJ 721A Burduca - Sperie eni - Gura Şu ii 
 L = 6,0 km  

01.04.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 712 A  Fieni-Runcu-Râul Alb-Gura Bărbule u-Pietrari-Izvoare 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 710 Pucioasa-Bezdead 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
 DJ 710 A  Diaconeşti-Vîrfuri-V. Lungă-Moreni 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 712 Târgovişte-Şotânga-Brăneşti 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 712 A  Târgovişte-Mănăstirea Dealu 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 711 B  Bucşani- DJ 711 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 701 B  Crevedia-Ciocăneşti-Tărtăşeşti 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 702 A  Valea Mare-Hulubeşti-Ludeşti 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 401 A  Găeşti-Mogoşani-Costeşti Vale 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 701 Odobeşti-Corbii Mari 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 721 Colanu-Perşinari-G. Şu ii-Produleşti 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 722 Cazaci-Nucet-Sălcioara 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 711 B  Cazaci-DN 71 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 711 C  Nucet-DN 71 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 601 A  Răcari-Slobozia Moară-Brezoaele 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 711 A  Colacu-Mavrodin 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 716 Priboiu-Glodeni 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 720 C  G. Ocni ei-Ocni a 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

5. Covoare bituminoase   
 DJ 719 Târgovişte - Valea Voevozilor - DN 72, km 0+000 - 2+000 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 722 Nucet - Movila  

km 9+500 - 11+400 
31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 711A Colacu - Ghergani  
km 9+470 - 14+500, L = 2,0 km 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 710 Bro teni – Bezdead  L=0,200 
Km 5+950-6+150 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 720B  Ulmi - Nisipuri - Gura Ocni ei, L =1,16 km 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 701 B  Crevedia-Ciocăneşti, L = 0,7 km 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 101 B  Butimanu-Niculeşti-lim.jud.PH,  

L = 3,0 km 
31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 714  Glod-Sanatoriu Moroeni, L= 2,0 km 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
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0 1 2 3 
 DJ 720 A  Mărceşti-Gheboaia-Finta,  

L = 1,5 km  
31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

6. Întreţinerea drumurilor pietruite   
 DJ 702F Puntea de Greci - Răscăe i - Lim. jud. Argeş 

km 4+600 - 9+500, km 12+550 - 14+000 
01.04.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 722 Sălcioara - Moara Nouă 01.04.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 659 Lim. jud. Argeş - Şelaru (DJ 503) 

km 58+320 - 61+449 
31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 714  Glod-Sanatoriul Moroeni-Peştera, L = 20 km  31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 710  Bezdead-Costişata                                                               

2,5 km 
31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 712 A  Runcu-Râul Alb 
 5,7 km 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 702  Cândeşti V.- Cândeşti D.-lim.jud.AG                                 
7,6 km 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 702 D  Dragomireşti-Butoiu 
6,8 km 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

  DJ 722  Movila-Sălcioara-Moara Nouă 
10 km  

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 711 A  Ghergani-Lungule u 
4,7 km 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 711 E  Bilciureşti-Ibrianu-Corneşti 
6,2 km 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 611  Şelaru-Glogoveanu  
6,5 km 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 659 Şelaru-lim.jud.AG 
3,1 km  

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 702 F  Puntea de Greci-Răscăie i-lim.jud.AG        6,3 km 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ  401 A Miuleşti-Crovu-Tomşani 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
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0 1 2 3 
3,0 km 

7. Între inerea periodic  a podurilor, pasajelor, pode elor  
Repara ii pode  peste pârâul Chirileanca la Ibrianu, comuna Corneşti 
pe DJ 711E 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

D. Lucr ri aferente repara iilor curente la drumurile publice 
8. Lucr ri accidentale, din care :   

 Pode  tubular şi şan  dalat  DJ 702 B Gemenea 01.04.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Punere în siguran ă a circula iei rutiere şi pietonale la podul peste 

Argeş pe DJ 701 Ungureni - Corbii Mari, km 31+040 
31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Alte lucrări neprevăzute ( avize, acorduri, taxe, etc.) 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
9. Îmbr c minte bituminoas  uşoar    

 DJ 101A Lim. jud. Ilfov - Movila - Ciocănari - lim. jud. Prahova  31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 711A  sector Săbieşti-Colacu,  

sector Ghergani-Lungule u , L=6,0 km 
31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 712 A  Râul Alb-Runcu, L = 2,0 km 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 659  Şelaru-lim. jud. AG, L 2,1 km 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 720 A Bucşani-Mărceşti , L = 4,0 km 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 702 H  Morteni-lim.jud. AG, L = 2,2 km 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 702 J  Morteni-lim.jud. AG, L = ,25 km 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 702 A  Crângurile-Voia, L = 2,0 km 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 DJ 401A Potlogi - Lim. jud. Giurgiu  

km 63+550 - 66+144 
31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

10. Repara ii curente la poduri   
 Refacere pode  pe DJ 722 La Mircea Vodă 01.04.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

E. Repara ii capitale la drumurile publice 
11. Reabilitare sistem rutier prin lucrări la terasamente şi funda ii pe DC 

96 Măgura - DJ 702A 
01.04.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

PROGRAM  INVESTI II 
12. Investi ii în continuare   
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  Reabilitare DJ 713 Sinaia (DN 71) - Cabana Cuibul Dorului - Şaua 

Dichiulu - Cabana Babele                     
HCJ 122/2008, HCJD nr 193/25.08.2010 31.12.2015 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Drum de legatura DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zanoaga, L =3,08 km  
(HCJD nr 93/09.05.2012) 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Reabilitare pod peste Ialomi a la Finta pe DC 31  
(HCJD 159/30.07.2014) 31.12.2015 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 DJ 712 B - Repara ii pod peste râul Vulcana - Sat Vulcana de Sus , 
HCJD 257/2014 31.12.2015 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Reabilitare pode e pe DJ 724 la Pucheni,                   
HCJD 285/ 19.12.2014 HCJD 198/2014                                                         31.12.2015 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Reabilitare DJ 702 B la Tătărani, punct ,,Coasta Geografică", HCJD 
198/2014; HCJD 256/2014 31.12.2015 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

  Reabilitare DJ 710 B la Vişineşti                                                        
HCJD 198/2014; HCJD 256/2014                          31.12.2015 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Reabilitare pod peste Cricovul Dulce pe DJ 710 A la Iedera; HCJD 
198/2014; HCJD 256/2014 31.12.2015 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Reabilitare DJ 712 A la Râul Alb, punct Aninii Ologului  HCJD 
159/2014; HCJD 256/2014  31.12.2015 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Reabilitare DJ 710 Măgura - Bezdead - Costişata  HCJD 159/2014; 
HCJD 256/2014  31.12.2015 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

  Obiective de drumuri şi poduri ce se realizează în asociere cu 
unele consilii locale, din care: 

    

 Asfaltare drumuri de interes local DC 117C, DC 117D şi DC 117E 
L=2,0 km (asociere cu consiliul local Măneşti) HCJ 148/19.10.2012 31.12.2015 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Măneşti 

 Modernizare drumuri comunale comuna Buciumeni, L = 1,994 km 
(asociere cu consiliul local Buciumeni) HCJ nr 21/24.02.2012 31.12.2015 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Buciumeni 

  Modernizare drumuri locale  în Comuna Pietroşi a  L = 3,55 km 
(asociere cu consiliul local Pietroşi a) HCJ 124/12.09.2012, 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Pietroşi a 
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0 1 2 3 
147/2012 

 Reabilitare pod pe DC 156 la Vizureşti L= 19 m (asociere cu 
consiliul local Ciocăneşti) HCJ 146/30.06.2010 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Ciocăneşti 

 Modernizare DJ 720 str. Târgoviştei şi str. Unirii, L = 3,685 km , 
municipiul Moreni HCJD 12/24.01.2014 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Moreni 

  Lucrări de reabilitare ale DJ 717 şi DJ 718 - etapa I, covoare 
bituminoase (asociere cu consiliul local Aninoasa) HCJ 
128/25.06.2013 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Aninoasa 

 Dalare a şan ului (canalului) din satul Hăbeni, punct Vale (asociere 
cu consiliul local Bucşani) HCJD 38/26.02.2010 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Bucşani 

 Reabilitare DC 112 L = 2,0 km (asociere consiliul local Cobia) HCJ 
124/12.09.2012 

31.03.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Cobia 

 Tratament bituminos pe DC 43 Cojasca- Fântânele, L=3,7 km 
(asociere cu consiliul local Cojasca) HCJ 124/12.09.2012, 
90/09.05.2013 

31.03.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Cojasca 

  Asfaltare DC 50 Comişani - DN 71 L = 1,7 km (asociere cons local 
Comişani) HCJ 90/09.05.2013, 176/31.07.2013) 

31.03.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Comişani 

  Modernizare drumuri comunale comuna Corbii Mari L = 2 km 
(asociere cu consiliul local Corbii Mari) HCJD 21/24.02.2012 

31.03.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Corbii Mari 

  Modernizare drumuri comunale în comuna Corneşti L = 4.3 km 
(asociere cu consiliul local Corneşti) HCJ 124/12.09.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Corneşti 

  Modernizare  drumuri comunale în comuna Costeştii din Vale, 
jude ul Dâmbovi a,  L = 2,196 km (asociere cu consiliul local 
Costeşti Vale) HCJ 188/20.12.2012, 90/09.05.2013 

31.03.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Costeştii din Vale 

 Modernizare drumuri de interes local DC 28A, DC 41A, DC 41B, 
DC 41C şi DC 41D, L=3,274 km (asociere cu consiliul local Dobra 
) HCJ 129/25.05.2011, 208/26.09.2013 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Dobra 

  Consolidare stradă Constantin Brâncoveanu – tronson 2 în comuna 
Doiceşti, jude ul Dâmbovi a, L = 571 m Comuna Doiceşti                                                                                   

31.03.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Doiceşti 
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0 1 2 3 
HCJ 208/26.09.2013 

 Modernizare drumuri comunale, L= 5.40 km, comuna Dragodana, 
jude  Dâmbovi a, L = 5,40 km (asociere cu consiliul local 
Dragodana) HCJ 172/14.11.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Dragodana 

 Asfaltare drumuri de interes local în comuna Dragomireşti, L = 
3,169 km  (asociere cu consiliul local Dragomireşti) HCJ 
124/12.09.2012 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Dragomireşti 

 Modernizare drumuri locale în cartierele Pripor şi Costeşti oraşul 
Fieni L = 2,22 km (asociere cu consiliul local Fieni) HCJ nr 
21/24.02.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Fieni 

 Modernizare drumuri de interes local, L=1,5 km, în comuna Gura 
Ocni ei (asociere cu consiliul local Gura Ocni ei) HCJ 
188/20.12.2012 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Gura Ocni ei 

 Asfaltare drumuri de interes local din comuna Gura Şu ii L = 2,355 
(asociere cu consiliul local Gura Şu ii) HCJ 124/12.09.2012 

31.03.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Gura Şu ii 

  Asfaltare drumuri locale în comuna Malu cu Flori,      L =3,0 km 
(asociere cu consiliul local Malu cu Flori) HCJ nr 124/12.09.2012, 
HCJ nr 147/19.10.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Malu cu Flori 

 Asfaltare drumuri locale în lungime de 2 km (asociere cu consiliul 
local Morteni) HCJ 188/20.12.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Morteni 

 Modernizare  drumuri locale în satul Cazaci comuna Nucet  L = 3 
km (asociere cu consiliul local Nucet) HCJ 21/24.02.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Nucet 

 Reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes local, L =3,178 
km (asociere cu consiliul local Ocni a) HCJ 172/14.11.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Ocni a 

 Modernizare  drumuri locale în comuna  Petreşti  L = 2,197 km 
(asociere cu consiliul local Petreşti) HCJ 21/24.02.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Petreşti 

 Asfaltare drumuri de interes local DC 61A şi DC 61B în comuna 
Produleşti (asociere cu consiliul local Produleşti) HCJ asociere 
21/24.02.2012, HCJ 262/28.11.2013 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Produleşti 
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0 1 2 3 
 Asfaltare drumuri locale în comuna Pucheni, jude  Dâmbovi a L 

=2,738 km (asociere cu consiliul local Pucheni) HCJ 92/28.04.2010, 
172/14.11.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Pucheni 

 Pod pe DC 8 la Glodeni – Malurile (asociere cu consiliul local 
Pucioasa) HCJ 193/25.08.2010, HCJ 38/26.02.2010 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Pucioasa 

 Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sălcioara,  L = 7,526 
km (asociere cu consiliul local Sălcioara) HCJ nr 42/25.02.2011, 
185/13.12.2011 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Sălcioara 

 Asfaltare drumuri locale  în Comuna Tatarani L =3,343 km 
(asociere cu consiliul local Tătărani) HCJ 188/20.12.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Tătărani 

 Reabilitare şi refacere str. Baiului, L= 0,446 km (asociere cu 
consiliul local Titu) HCJ 36/14.02.2013 

31.03.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Titu 

 Modernizare DC 95 Saru – Stratoneşti în comuna Valea Mare, 
jude ul Dâmbovi a, km 1+700 - 4+764 HCJ 277/12.12.2013 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local  Valea Mare 

 Asfaltare drumuri comunale  în Comuna Vişina,                  L 
=2,686 km (asociere cu consiliul local Vişina) HCJ 124/12.09.2012 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Vişina 

 Reabilitare şi modernizare DJ 711 A Pitaru- Potlogi km 23+400 - 
30+700 HCJ 185/13.12.2011 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

  Asfaltare DJ 722 Văcăreşti- Brăteşti de Jos- Cazaci km 0+700 - 
2+300, km 3+350 - 4+580                        HCJ 220/10.10.2013 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Modernizare DJ 711C Băleni - Nucet                                                  
HCJD nr 286 /19.12.2014; HCJD nr 217/15.10.2014 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Reabilitare DJ 720 Răzvad - Gura Ocni ei 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Reabilitare DJ 601A Slobozia Moară - Brezoaele, L = 1,06 km 31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
  Îmbrăcăminte asfaltică uşoară DJ 702 D Viişoara - Mogoşeşti 31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Reabilitare DJ 720 A Adânca - Bucşani                       31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
  Reabilitare DJ 711 D Poiana - Potlogi  31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Reabilitare DJ 702 L Teleşti- Scheiu de Jos - Scheiu de Sus, L = 2,4 

km                                                                        
31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
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 Modernizare DJ 702 D Butoiu de Sus - Dragomireşti 31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Consolidare terasament DJ 714 km 24+100-24+200 zona Bolboci, 

comuna Moroeni, judetul Dambovita 
HCJ 258/28.11.2014 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 715 Buciumeni - Bezdead, 
km 0+900 - 2+800                          
HCJD 183/2014 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Modernizare DJ 701 Corbii Mari (DN 61) - limită jude  Teleorman 
(HCJD nr. 127/25.06.2013) 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Pod pe DJ 714A Moroeni - Pucheni - Valea Brăteiului-, km 7+600 
HCJD nr. 150/31.07.2013, HCJD nr.113/ 30.05.2014 
HCJD nr. 194/30.09.2014 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Reabilitare şi modernizare DJ 714 Glod-Sanatoriul Moroeni - 
Peştera, sector intersec ie Dichiu - Bolboci - Peştera, km 21+000 - 
24+366, km 29+900- km 34+485  
HCJD nr. 127/25.06.2013  

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

  Centrul Jude ean de Coordonare şi Conducere a Interven iei 
Dâmbovi a  

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Repara ii curente parter, etaj I şi amenajarea sălilor de şedin ă la 
sediul Consiliului Jude ean Dâmbovi a( HCJD nr 131/25.06.2013) 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

13. Investi ii noi   
 Consolidare Sediu Administrativ P+3 Arhiepiscopia Târgoviştei 31.12.2017 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Reabilitare imobil Consiliul Jude ean Dâmbovi a 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Hangar aeronavă C-130 Hercules în cazarma 546 Otopeni 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Semnale de intrare - ieşire  în jude ul Dâmbovi a, din care:   Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Semnale de tip A - iluminat, amplasament  comuna Tărtăşeşti - DN 

7 - hotar cu jud. Ilfov 
31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Semnale de tip A - iluminat, amplasament  comuna Moroeni (cota 
1000) - DN 71 - hotar cu jud. Prahova 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
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 Semnale de tip B, amplasament municipiul Moreni - DJ 720 - hotar 

cu jud. Prahova 
31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Reabilitare DJ 711E Bilciureşti - Ibrianu - Corneşti, L = 2,4 km în 
comuna Corneşti, jude ul Dâmbovi a 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Pod de legătură între DJ 714 şi Camping Zănoaga 31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
  Obiective de drumuri şi poduri ce se realizeaz  în asociere cu 

unele consilii locale, din care: 
  Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Modernizare DC 31 Bilciureşti - Finta, jude ul Dâmbovi a (asociere 
cu consiliul local Finta si Bilciuresti) 
HCJD nr. 253/28.11.2014 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Finta 

Consiliul Local Bilciureşti 
 Modernizare drumuri locale in Com. Branesti, jude ul Dâmbovi a  L 

= 3,412  (asociere cu consiliul local Branesti) 
HCJD nr. 134/03.07.2014 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Brăneşti 

 Modernizare drumuri comunale prin asfaltare, în comuna Cândeşti, 
jud. DB,      L = 1,867 km   (asociere cu consiliul local Candesti)  
HCJD nr. 60/27.03.2014 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Cândeşti 

  Ranforsare cu lian i hidraulici DC 69A  DN 7 – Zona Industrială, 
Comuna Costeştii din Vale , L = 1,574 km  HCJD 12/24.01.2014                                             

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Costeştii din Vale 

 Modernizare drumuri satesti,      L = 2,770 km, în comuna Lucieni, 
jud. DB  (asociere cu consiliul local Lucieni) 
HCJD nr 172/14.12.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Lucieni 

 Modernizarea unei portiuni din drumul comunal DC 3 (Matasaru), 
în lungime de 1,50 km şi Modernizarea unei  porti-uni din drumul 
comunal DC 75 (Putu cu Salcie), în lungime de 1,50 km  (asociere 
cu consiliul local Mătăsaru) 
HCJD nr. 148/19.10.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Mătăsaru 

 Modernizare drumuri săteşti în comuna Odobeşti, jude ul 
Dâmbovi a L= 3,114 km  (asociere cu consiliul local Odobesti) 
HCJD nr. 134/03.07.2014 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Odobeşti 
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 Modernizare str. Brazilor - tronson I şi str. Brazilor - tronson II, sat 

Greci, com. Petreşti, jud. Dâmbovi a  (asociere cu consiliul local 
Petresti) 
HCJD nr. 251/28.11.2014 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Petreşti 

 Modernizare strazi oras Pucioasa, L = 1,998 km  (asociere cu 
consiliul local Pucioasa) 
HCJD nr. 21/24.02.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Pucioasa 

 Modernizare drumuri comu-nale în com.  Slobozia Moara,   L = 3,0 
km  (asociere cu consiliul local Slobozia Moara) 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Slobozia Moară 

 Reabilitare drum comunal DC 156 Bâldana - Limita comunei 
Ciocăneşti si pode  din beton, în comuna Tărtăşeşti, jude ul 
Dâmbovi a          (1,75 km)  (asociere cu consiliul local Tărtăşeşti) 
HCJD nr. 134/03.07.2014 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Tărtăşeşti 

 Modernizare a 1,37 km de drum în comuna Valea Lungă jude ul 
Dâmbovi a  (asociere cu consiliul local Valea Lungă) 
HCJD nr. 249/28.11.2014 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local valea Lungă 

 Asfaltare str. Floreasca in com. Vacaresti, L = 1,28 km  (asociere cu 
consiliul local Vacaresti) 
HCJD 188/20.12.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Văcăreşti 

 Modernizare drumuri comunale in comuna Valeni Dambovita, L = 
1,075 km. (asociere cu consiliul local Valeni Dambovita) 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Văleni Dâmbovi a 

 Modernizare str. Chelaresti, str. Ciobani, str.Izvorului, in com. 
Vladeni, jud. DB, L= 0,84 km.(asociere cu consiliul local Vlădeni) 
HCJD nr.172/14.11.2012 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Vlădeni 

 Modernizare DC 127 km 0+000 - km 2+625,32 si DS 845 km 
0+000 - km 0+290,71, in satele Izvoarele si Suduleni (asociere cu 
consiliul local Voineşti) 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Consiliul Local Voineşti 

 Amenajare, parcare şi iluminat public alee acces către Peştera 
Ialomi ei pe traseul DE 120 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
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HCJD NR 218/ 15.10.2014 

 Alimentare cu energie electrică Cabana Podu cu 
Florile 
HCJD nr 283 / 19.12.201 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Sta ie de epurare, extindere canalizare  în zona 
Salvamont 
HCJD nr 283 / 19.12.201 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

14. Alte cheltuieli de investi ii - asocieri   
 Reabilitare sediu Arhiescopia Târgoviştei 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Amenajare locuri de joacă pentru copii, din care:    Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Amenajare locuri de joacă pentru copii în comuna Gura Şu ii 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Amenajare locuri de joacă pentru copii în comuna Şotânga 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Amenajare locuri de joacă pentru copii în comuna Mătăsaru 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Amenajare locuri de joacă pentru copii în comuna Butimanu 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Centru de perfec ionare b-dul Carol (SF + PT + DDE) 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Reabilitare clădire pentru amenajare arhivă Consiliul Jude ean 

Dâmbovi a, zona U.M. Gară (SF + PT+ DDE) 31.12.2015 
Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Reabilitare Pavilion A la Centrul Militar Jude ean 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Reabilitare DJ 711E Bilciureşti - Ibrianu - Corneşti 

HCJD nr. 181/06.09.2014 
31.03.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Pod pe DJ 711 E km 3+680 peste râul lalomi a la 
Ibrianu (S.F. +P.T. + D.D.E.) 
HCJD nr 283 / 19.12.201 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 S.F. Drumuri de acces în Platoul Padina 
- spre Peştera lalomicioarei 
- spre Pârtiile de schi 
HCJD nr 283 / 19.12.201 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
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 SF Amenajare şi reabilitare parcare în Platoul 

Padina 
HCJD nr 283 / 19.12.201 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Punere în siguran ă Drum acces Cabana Podul 
cu Florile (S.F. + P.T) 
HCJD nr 283 / 19.12.201 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Punere în siguran ă DJ 710A Diaconeşti-Vârfuri - 
Valea Lunga (DALI + PT) 
HCJD nr 283 / 19.12.201 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Pregatire Documentatii tehnico - economice, din 
care:  

  Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Pod pe DJ 712 B la Vulcana Băi 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Poduri pe DJ 714 A Moroeni - Pucheni - Tabăra Căprioara 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Poduri pe DJ 714 Glod - Sanatoriul 

Moroeni — Peştera 
31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Poduri pe DJ 722 Văcăreşti - Nucet - 
Sălcioara 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Pod pe DJ 710 A peste râul Cricov la 
Ghirdoveni 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Modernizare DJ 714 Glod 
- Sanatoriul Moroeni-Peştera 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Modernizare DJ 711 A 
sector Săbieşti - Colacu şi sector Ghergani - Lungule u 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Despăgubiri exproprieri DJ 714 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Reabilitare tabere Şcolare Cerbul şi 

Căprioara  
HCJD nr 283 / 19.12.201 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Despăgubiri exproprieri pârtii de schi 
 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
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PROGRAM OUG 28/2013 
15. Infrastructur  jude ean     Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Modernizare DJ 711 B-DN 71 Racovi a, 1+800-7+300 31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Reabilitare şi modernizare DJ  702 G Ioneşti-Pătroaia Deal,km 

21+053-28+530 
31.12.2017 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Reabilitare şi modernizare DJ 702 A Dragaesti-Ludesti   4+000-
8+100 

31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Modernizare   DJ 713 Sinaia-Cabana Cuibul Dorului-Şaua 
Dichiului, km 0+000-16+000 

31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Drum de legătură DJ 713 Dichiu -DJ 714 Zănoaga 31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară  DJ 715 Buciumeni-Bezdead 31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară  DJ 702 B Lucieni-Raciu 31.12.2017 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Reabilitare  DJ 720 Răzvad-Gura Ocni ei 31.12.2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Reabilitare DJ 720 A Adânca - Bucşani 31.12.2017 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Modernizare DJ 720 Str. Târgoviştei şi  Str. Unirii pe o lungime de 

L= 3,685 km  în Oraşul Moreni , Jude ul Dâmbovi a 
31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară  DJ 702 D Viişoara-Mogoşeşti 31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Modernizare DJ 711 C  Băleni-Nucet 31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Modernizare DJ 702 D Butoiu de Sus -Dragomireşti 31.12.2016 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
 Drum de legătură DJ 720 E Gara Târgovişte Sud-Centura 

Municipiului Târgovişte 
31.12.2017 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

16. Infrastructur  local      
 Reabilitare DC 126 Gura Bărbule u-Cetă uia  0+000-3+500, 

comuna Bărbule u 
31.12.2016 Consiliul Local  

 Modernizare drumuri de interes local în Comuna Bucşani 31.12.2017 Consiliul Local  Bucşani 
 Execu ia a 8 pode e şi canalizare pârâu Căcioasa în zona aferentă 

sec iunilor amonte/aval , Comuna Bucşani-Extindere canalizare 
pârâu( vale  locală) Căcioasa 

31.12.2017 Consiliul Local Bucşani 

 Serviciile de proiectare şi lucrările de modernizare drum comunal 31.12.2017 Consiliul Local Ciocăneşti 



64 
 

Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
care face legătura  între următoarele sate ale Comunei Ciocăneşti: 
Decindea, Turci i, Urziceanca, Vizureşti, Cre u în lungime de 25 km 

 Pod pe DC 105, KM 1+500 peste pârâul Cobi a, pod pe DC 105, km 
2+700 peste pârâul Cobi a către Gherghi eşti, com. Cobia 

31.12.2016 Consiliul Local Cobia 

 Modernizare drumuri comunale Cobia 0,6 km 31.12.2017 Consiliul Local Cobia 
 Modernizare drumuri comunale Cobia 3,3 km 31.12.2017 Consiliul Local Cobia 
 Modernizare drumuri de interes local în comuna Comişani 31.12.2017 Consiliul Local Comişani 
 Modernizare drumuri comunale şi săteşti în comuna Corneşti 31.12.2017 Consiliul Local Corneşti 
 Pod peste pârâul Provi a în Satul Mărginenii de Sus, Comuna 

Dărmăneşti 
31.12.2017 Consiliul Local Dărmăneşti 

 Modernizare străzi în oraşul Găeşti 31.12.2017 Consiliul Local Găeşti 
 Reabilitare străzi în Oraşul Găeşti 31.12.2017 Consiliul Local Găeşti 
 Modernizare DC 9 A Colibaşi –Cricovul Dulce  la Iedera 31.12.2016 Consiliul Local Iedera 
 Modernizare drumuri săteşti în comuna Lucieni   Consiliul Local Lucieni 
 Modernizare strada Botenari , în Comuna Lungule u , Jude ul 

Dâmbovi a 
31.12.2015 Consiliul Local Lungule u 

 Pod peste râul Dâmbovi a, comuna Măneşti 31.12.2016 Consiliul Local Măneşti 
 Modernizare drumuri comunale DC 70 şi DC 72 în comuna 

Mătăsaru, Jude ul Dâmbovi a  
31.12.2016 Consiliul Local Mătăsaru 

 Modernizare DC 74  Mogosani – Zavoiu   0+000– 1+500, comuna 
Mogoşani 

31.12.2015 Consiliul Local Mogoşani 

 Reabilitare şi modernizare DC 9 A localitatea  Moreni 31.12.2017 Consiliul Local Moreni 
 Modernizare drumuri săteşti în comuna Niculeşti 31.12.2016 Consiliul Local Niculeşti 
 Modernizare drumuri locale în comuna Petreşti 31.12.2017 Consiliul Local Petreşti 
 Modernizare drumuri locale Comuna Poiana, L=1,35 km 31.12.2016 Consiliul Local Poiana 
 Refacere corp drum şi apărare mal în zona podului existent pe 

drumul de interes local Gârlă, km 0+560, dreapta  în sat Pucheni, 
Comuna Pucheni 

31.12.2016 Consiliul Local Pucheni 

 Asfaltare drum local Şoseaua Nouă  Siliştea-Perşinari, Comuna 31.12.2016 Consiliul Local Raciu 
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Raciu 

 Asfaltare  străzi comunale : Gura Văii; Preot Goglea; Furtuneşti, 
comuna Răzvad 

31.12.2016 Consiliul Local  Răzvad 

 Modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale clasate în 
Comuna Râu Alb, Jude ul Dâmbovi a 

31.12.2016 Consiliul Local Râu Alb 

 Modernizare drumuri comunale  în Comuna Runcu 31.12.2016 Consiliul Local Runcu 
 Strazi comuna  Slobozia Moara 31.12.2015 Consiliul Local Slobozia Moară 
 Reabilitare  şi modernizare drum de legătură satul Teiul Doamnei şi 

DJ 712  str. Calea Târgoviştei, sat Teiş, Comuna  Şotânga  
31.12.2016 Consiliul Local Şotânga 

 Modernizare străzi în satul Gheboieni, Comuna Tătărani 31.12.2016 Consiliul Local Tătărani 
 Modernizare drumuri locale şi străzi în Oraşul Titu 31.12.2016 Consiliul Local Titu 
 Modernizare DC 82 Croitori-Hanul lui Pală, comuna Ulieşti 31.12.2015 Consiliul Local Ulieşti 
 Modernizare DC 39 Brăteşti de Jos - Brăteştii de Sus, comuna 

Văcăreşti 
31.12.2016 Consiliul Local Văcăreşti 

 Pod peste pârâul Vulcana punctul ,, Povarna”   în comuna Vulcana 
Pandele  

31.12.2016 Consiliul Local Vulcana Pandele 

17. Unit i de înv mânt     
 Liceul tehnologic Udrea Băleanu comuna Băleni 31.12.2017 Consiliul Local Băleni 
 Construire grădiniță 2 săli de clasă, sat Dâmbovicioara, comuna 

Brani tea 
31.12.2017 Consiliul Local Braniştea 

 Reabilitare Şcoala gimnazială clasele I-VIII comuna Brăneşti 31.12.2017 Consiliul Local Brăneşti 
 Construc ie grădini a Căpşuna comuna Cobia 31.12.2017 Consiliul Local Cobia 
 Grădini ă cu program normal sat Merişu comuna Costeştii din Vale 31.12.2017 Consiliul Local Costeştii din Vale 
 Reabilitare i modernizare grădinița Dolani, comuna Doiceşti 31.12.2017 Consiliul Local Doiceşti 
 Extindere şi modernizare grădini a nr. 2 comuna Doiceşti 31.12.2017 Consiliul Local Doiceşti 
 Reabilitare i extindere coală Decindeni, Comuna Dragomire ti 31.12.2017 Consiliul Local Dragomireşti 
 Reabilitare şi consolidare Şcoala generală nr. 2 Lungule u 31.12.2017 Consiliul Local Lungule u 
 Construire grădini ă 2 grupe P+M comuna Mogoşani sat Mogoşani 31.12.2017 Consiliul Local Mogoşani 
 Şcoala gimnazială sat Româneşti, comuna Potlogi  31.12.2017 Consiliul Local Potlogi 
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 Reabilitare Şcoala sat Fierbin i comuna Şelaru 31.12.2017 Consiliul Local Şelaru 
 Reabilitare şi modernizare Şcoala clasele I-VIII Teiş, corp A şi B 

comuna Şotânga 
31.12.2017 Consiliul Local Şotânga 

 Modernizare Grădini a nr. 2 comuna Şotânga jude ul Dâmbovi a 31.12.2017 Consiliul Local Şotânga 
 Grădini a cu program prelungit nr. 2 Titu 31.12.2017 Consiliul Local Titu 
 Reabilitare Şcoala gimnazială Iosif Gabrea comuna Văleni 

Dâmbovi a 
31.12.2017 Consiliul Local Văleni Dâmbovi a 

18. Sedii prim rii     
 Reabilitare primărie Bărbulețu județul Dâmbovița 31.12.2017 Consiliul Local Bărbule u 
 Construire sediu primărie în comuna Brezoaele județul Dâmbovița 31.12.2017 Consiliul Local Brezoaele 
 Construire sediu primărie în comuna Buciumeni 31.12.2017 Consiliul Local Buciumeni 
 Construire sediu primărie în comuna Cobia județul Dâmbovița 31.12.2017 Consiliul Local Cobia 
 Construire sediu primărie i amenajări exterioare sat Comi ani 

comuna Comi ani județul Dâmbovița 
31.12.2017 Consiliul Local Comişani 

 Reabilitare, extindere, modernizare i dotare sediu primărie în 
comuna Pietro ița județul Dâmbovița 

31.12.2017 Consiliul Local Pietroşi a 

 Construcție clădire primărie în comuna Slobozia Moară județul 
Dâmbovița 

31.12.2017 Consiliul Local Slobozia Moară 

19. Unit i medicale     
 Reabilitare, extindere i dotare dispensar medical în comuna 

Buc ani sat Buc ani județul Dâmbovița 
31.12.2017 Consiliul Local Bucşani 

 Reabilitare dispensar uman sat Răzvad comuna Răzvad județul 
Dâmbovița 

31.12.2017 Consiliul Local Răzvad 

 Construire dispensar cartier Goleasca comuna otânga județul 
Dâmbovița 

31.12.2017 Consiliul Local Şotânga 

PRIM RIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 
20. Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului 

Targoviste 
2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

21. Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane, 2015 Primăria Municipiului Târgovişte 
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reabilitarea  si modernizarea spatiilor publice urbane in zona ,,A’’ a 
zonei de actiune urbana din Municipiul Targoviste, Judetul 
Dambovita 

22. Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane, 
reabilitarea  si modernizarea spatiilor publice urbane in zona ,,B’’ a 
zonei de actiune urbana din Municipiul Targoviste, Judetul 
Dambovita 

2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

PRIM RIA MUNICIPIULUI MORENI 
23. Proiectare Reabilitare DJ 720  pe raza municipiului Moreni 2015 Primăria Municipiului Moreni 
24. Reamenajare si modernizare drumuri de acces islazuri prin pietruire, 

nivelare si compactare islazul Nisipoasa 
2015 Primăria Municipiului Moreni 

PRIM RIA ORAŞULUI  G EŞTI 
25. Modernizare si reabilitare străzi in oraşul Gaesti  2015 Primăria oraşului Găeşti 
26. Construire blocuri locuin e pentru tineri destinate închirierii 2015 Primăria oraşului Găeşti 
27. Refacere pod peste pârâul Cobiuta 2015 Primăria oraşului Găeşti 
28. Centura oraş Gaesti 2015 Primăria oraşului Găeşti 
PRIM RIA ORAŞULUI  PUCIOASA 
29. Modernizarea infrastructurii rutiere str. Stadionului Pucioasa 2015 Primăria oraşului Pucioasa 
30. Modernizare Drum Comunal 8 : Glodeni-Maluri-Valea Lungă 2015 Primăria oraşului Pucioasa 
31. Reabilitarea şi modernizarea Străzii 9 Mai 2015 Primăria oraşului Pucioasa 
32. Reabilitarea şi modernizarea Străzii Crinului 2015 Primăria oraşului Pucioasa 
33. Branşamente apă şi canalizare 2015 Primăria oraşului Pucioasa 

PRIM RIA ORAŞULUI TITU 
34. „Modernizare drumuri agricole de exploatatie oraş Titu, sat 

Hagioaica, jude ul Dambovita”- lucrare în continuare 
31.08.2015 Primăria oraşului Titu  

MADR/AFIR 
35. „Modernizare drumuri locale şi străzi în oraşul Titu, jude ul 

Dâmbovi a” 
2016 Primăria oraşului Titu  

M.D.R.A.P.  
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8. AGRICULTUR  ŞI DEZVOLTARE RURAL  
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AGRICULTUR  
Direc ia pentru Agricultur  a Jude ului Dâmbovi a  
1. SERVICIUL IMPLEMENTARE ,INSPECTII SI STATISTICA 

AGRICOLA : 
 
Monitorizarea, coordonarea şi întocmirea situa iilor cu privire la  
desfăşurarea campaniilor agricole de primavară, vară si toamnă. 
Situatie insămăn ări : culturi infiin ate în toamna anului 2014 : 
                  -    grau+ secara+ triticale – 35 239ha 
                  -    orz : -4 018 ha, 
                  -    orzoaica de toamna : -2 136 ha 
                 -     rapita : -5 442 ha 
 
Program insamantari : -  2015 ,    din  care :   
                   -    porumb :64 438 ha 

- legume : 9 937 ha 
- ovaz : 7 860 ha 
- orzoaica primavara : 2 140 ha 
- furaje :24 530 ha 
- cartofi : 9 640 ha  
- plante uleioase : 8 200ha 
- tutun : 17 ha 
- livezi : 9 926 ha ,pe rod 7 803 ha  
- capsuni : 18 ha, 
- vie : 329 ha  
- pajisti :62 511 ha  –fanete 20 033 ha 

2015 

Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
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                                    - pasuni 42 478  ha  

 
  

2. Coordonarea si  culegerea datelor in vederea intocmirii:  
- Balantei fondului funciar 
-  Inventarierea culturilor ,suprafetelor si centralizarea 

productiilor (AGR2A si  AGR 2B) 
- Intocmirea situatiei privind starea de vegetatie a culturilor. 
- Culegerea ,prelucrarea si centralizarea datelor privind 

suprafetele insamantate si productiile obtinute in vederea 
intocmirii operativei saptamanale. 

- Prelevarea de probe, din principalele produse agricole, in 
vederea determinarii, de catre laboratoarele autorizate, a 
calitatii acestora 

- Monitorizarea suprafetelor afectate de  factorii naturali de 
risc,verificarea si centralizarea documentatiei depuse de 
producatorii agricoli  
afectati de calamitati.  
 

2015 

Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 

3. Consilierea privind regulile de inregistrarea operatorilor in 
agricultura  ecologica si prezentarea listei organismelor de inspectie 
si certificare acreditate de MADR,conform prevederilor legale 
-inscrirea in Fisele de inregistrare in agricultura ecologica a 
operatorilor  
-monitorizarea si tinerea la zi a Registrului operatorilor in 
agricultura ecologica   

2015 

Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 

4. Participarea impreuna cu reprezentanti ai altor institutii la actiuni de 
informare privind programe si proiecte cu fonduri UE , conform 
PNDR 2014-2020. 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 
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Eliberarea la cerere si in conditiile legii de adeverinte privind 
necesarul de utilaje,disponibilitatea de materii prime,unitati de 
procesare si capacitati in vederea accesarii masurilor din programul 
F.E.A.D.R. 2014-2020 

5. 
Monitorizarea  si intocmirea situatiilor cu privire la efectivele si 
productiile la animalele domestice, la nivelul judetului Dambovita 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
6. Monitorizarea modului de intocmire a fiselor tehnologice pe culturi 

la nivel de judet si asigurarea de consultanta,  prin specialistii 
proprii, pentru  implementarea de tehnologii, soiuri si hibrizi 
noi,furnizarea de imputuri,procurarea de seminte si material saditor. 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 

7. 
Monitorizarea evolutiei preturilor produselor agricole pe piata libera 
( sistemul SIPPA). 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
8. Primirea documentatiilor  si emiterea avizelor de instrainare, dupa 

afisarea ofertelor de vanzare si exprimarea dreptului de preemtiune, 
la vanzarea terenurilor din extravilanul localitatilor, in conformitate 
cu prevederile Legii 17/2014 ; 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 

9. Primirea  si verificarea  cererilor privind  recunoasterea  Grupurilor  
de producatori, in  conformitate cu Ord.694/2008 si a 
Reg.1234/2007 ,  transmiterea acestora  catre MADR : 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
10. Implementarea  politicilor si strategiilor privind introducerea in 

mediu si pe piata a plantelor modificate genetic, autorizarea 
cultivatorilor de plante modificate genetic 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
11. Autorizarea depozitelor de cereale si oleaginoase si monitorizarea 

activitatii privind receptia depozitarea si pastrarea cerealelor si 
oleaginoaselor 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
12. Monitorizarea si receptia lucrarilor efectuate de catre O.J.S.P.A  D-

ta ,conform programului privind studiile pedologice si agrochimice 
2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 

Serviciul Implementare si Statistica 
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la nivelul   judetului.  

13. Verificarea documentatiilor privind scoaterea terenurilor din 
circuitul agricol conform Ordinului comun nr.897/798/2005 al 
ministrului agriculturii  si dezvoltarii rurale ,Lg 18/1991 
reactualizata si avizarea acestora şi avizareaschimbării categoriei de 
folosin ă,în conformitate cu O.G.34/2013 si Lg.86/2014 

2015 
Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 

Serviciul Implementare si Statistica 
 

14. Emiterea certficatelor de origine pentru biomasa provenita din 
agricultura si industriile conexe, utilizate drept combustibil sau 
materie prima pentru productia de energie electrica in conformitate 
cu prevederile Ordinului 46/2012 : 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 

15. 
Intocmirea si actualizarea Registrului Plantatiilor Viticole, 
promovarea masurilor de reconversie a plantatiilor viticole 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
16. Stabilirea esantioanelor si verificarea corectitudinii datelor din 

program pentru intocmirea situatiilor statistice Reteua de Informatii 
Contabile Agricole (RICA). 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
17. 

Inventarierea parcului de tractoare si masini agricole existent in 
judet . 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
18. Colectarea, prelucrarea şi centralizarea datelor statistice 

administrative privind evolutia  efectivelor de animale, produc iile 
animaliere, balan a produc iei de carne, consumurile de produse 
animaliere( AGR 6B) 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 

19. 
Consilierea fermierilor pentru alegerea si adaptarea tehnologiilor de 
crestere a animalelor ,in conformitate cu normele UE 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
20. Monitorizarea suprafetelor cu pajisti apartinand consiliilor locale 

comunale , în vederea   efectuarii impreuna cu specialisti de la 
Camera Agricola si primarii, a Amenajamentelor Pastorale; 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 
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21.  Verificarea documentatiei depuse de unitatile avicole  si acordarea  

codului de producator folosit la  marcarea oualelor 
2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 

Serviciul Implementare si Statistica 
 

22. Verificare documentatiei si emiterea certificatelor de abilitare pentru 
importul de ingrasaminte chimice conform Lg.232/2010 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
23. Colaborarea cu federatii, asociatii ori  institute de cercetare si 

productie in domeniul vegetal si zootehnie, organizarea de seminarii 
si instruiri. 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
24. Identificarea si consilierea  producatorilor agricoli si a 

procesatorilor de produse agricole pentru obtinerea recunoasterii de 
produse traditionale cu denumiri de origine si atestate de 
specificitate, in conformitate cu legislatia nationala (Ordin 
724/2013) si europeana (Reg.1151/2012) : 

2015 
Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 

Serviciul Implementare si Statistica 
 

25. Colaborarea permanenta cu celelalte institutii la nivel judetean : 
APIA, Camera Agricola, APM  pentru actiunile cu obiective 
comune : 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
26.  Colectarea,prelucrarea si centralizarea datelor cu privire la evolutia 

preturilor la legumele si fructele representative din judet in vederea 
transmiterii la M.A.D.R. conform programului Agrimis si Wapa.   

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
27. Participarea saptamanala la APM-Comisia de Avizare Tehnica 

Judeteana la care sunt reprezentate toate structurile din judet 
implicate in avizare tehnica de mediu 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
28. Primirea documentatiei,verificare conditiilor in vederea eliberarii de 

autorizatii pentru infiintarea/defrisarea plantatiilor pomicole precum 
si eliberarea de autorizatii de taieri /plantari de nuci. 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
29. Inregistrarea contractelor , verificarea suprafetelor cultivate cu tutun 

,precum si a calitatii acestuia la data livrarii. 
2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 

Serviciul Implementare si Statistica 
30. Rezolvarea corespondentei,furnizarea de date si informatii cu 2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
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caracter public , alte obiective si sarcini transmise de catre MADR. Serviciul Implementare si Statistica 

31. Intocmirea devizelor de calcul a normelor de venit pentru fiecare 
cultură şi specie de animale,în vederea calculării impozitului pe 
norma de venit. 

2015 Direc ia pentru Agricultură a Jude ului Dâmbovi a 
Serviciul Implementare si Statistica 

 
Agen ia Na ional  de Îmbun t iri Funciare - Filiala de Imbunatatiri Funciare Dambovita 
Investiţii 
32. Amenajarea terenurilor afectate de alunecări şi completarea 

lucrărilor de combatere a eroziunii de adâncime în perimetrul com. 
Văleni jud. Dâmbovi a 

2015 Administra ia Na ională a Îmbunătă irilor Funciare 
Filiala de Imbunatatiri Funciare Dambovita 

Lucrări de intretinere si reparaţii in amenajările de desecare 
33. Decolmatări canale, distrus vegetatie ierboasa, lemnoasa si deblocari 

construc ii hidrotehnice în amenajarea de desecare Balteni II-
Crevedia 

2015 Administra ia Na ională a Îmbunătă irilor Funciare 
Filiala de Imbunatatiri Funciare Dambovita 

34. Decolmatări canale, distrus vegetatie ierboasa, lemnoasa şi deblocari 
construc ii hidrotehnice în amenajarea de desecare Aval Tartasesti 

2015 Administra ia Na ională a Îmbunătă irilor Funciare 
Filiala de Imbunatatiri Funciare Dambovita 

35. Decolmatări canale, distrus vegetatie ierboasa, lemnoasa şi deblocari 
construc ii hidrotehnice în amenajarea de desecare Bratesti Comisani 

  

Alte activităţi 
36. Eliberat avize, acorduri tehnice si de specialitate pentru suprafete 

scoase din circuitul agricol 
2015 Administra ia Na ională a Îmbunătă irilor Funciare 

Filiala de Imbunatatiri Funciare Dambovita 
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur  – Centrul Jude ean Dâmbovi a 
37. Primire cereri unice de plata (27000 cereri) 2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 

Centrul Jude ean Dâmbovi a  
38. Solutionare supradeclarari blocuri fizice si suprapuneri parcele 

agricole 
2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 

Centrul Jude ean Dâmbovi a  
39. Verificari administrative ale cererilor unice de plata in vederea 

autorizarii la plata (27000 verificări) 
2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 

Centrul Jude ean Dâmbovi a  
40. Actualizare LPIS 2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
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Centrul Jude ean Dâmbovi a  

41. Ajutoare Nationale Tranzitorii in sectorul zootehnic la speciile 
bovine si ovine/caprine si a ajutoarelor specific pentru producatorii 
de lapte si de carne de vita si producatorii de lapte si de carne de 
ovine/caprine din zonele defavorizate 

2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

42. Programul National Apicol 2014 - 2016 2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

43. Ajutor specific acordat sectorului din agricultura ecologica 2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

44. Primirea, operarea si verificarea cererilor si a deconturilor 
justificative pentru Masura 215 -  Bunastare porci / pasare  

2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

45. Acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a 
anumitor produse lactate elevilor din institutiile scolare – 2 acţiuni 

2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

46. Programul de incurajare a consumului de fructe in scoli – 2 acţiuni 2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

47. Programul de incurajare a consumului de fructe in scoli – Masuri 
adiacente 

2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

48. Ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura – trim IV 2014 2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

49. Renta viagera (329 acţiuni) 2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

50. Distribuirea, primirea, inregistrarea si verificarea declaratiilor cota 
lapte (2395) 

2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

51. Control Teren Anexa 17b 2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

52. Control teren pentru fermierii care au depus cereri unice de plata 2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

53. Verificarea ajutorului comunitar acordat  în sectorul apicol, 2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
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achizi ionare medicamente varooză;achizitionare 
matci;achizitionare stupi” 

Centrul Jude ean Dâmbovi a  

54. Verificarea ajutorului financiar acordat în cadrul programului de 
încurajare a consumului de fructe în şcoli (an scolar 2014-2015) 

2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

55. Verificarea ajutorului financiaracordat pentru implementarea 
măsurilor adiacente distribu iei de mere în cadrul programului de 
încurajare a consumului de fructe în şcoli (an scolar 2014-2015) 

2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

56. Verificarea ajutorului  comunitar acordat pentru furnizarea laptelui 
în şcoli (an scolar 2014-2015) 

2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

57. Verificare cota de lapte 2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

58. Verificarea ajutorului specific acordat pentru îmbunătă irea calită ii 
produselor agricole din sectorul de agricultură ecologică. 

2015 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – 
Centrul Jude ean Dâmbovi a  

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor şi Materialului S ditor Dâmbovi a  
59. Reatestarea ITCSMS  Dambovi a  , laboratoarele la standardul UE 01.03.2015 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor 

şi Materialului Săditor Dâmbovi a 
60. Intărirea capacită ii administrative  si  reforma   institu ionala  a  

ITCSMS  Dambovi a  in vederea  men inerii  calitatii  serviciilor   
prestate  încât  sa  corespundă cerin elor şi  Standardelor  UE.   

2015 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor 
şi Materialului Săditor Dâmbovi a 

61. Înregistrarea  unor  noi  operatori  economici  pentru  producerea , 
prelucrarea  şi  comercializarea  semin elor  şi  materialului  săditor  
conform  Ord.769/2009. – 10 agenţi economici 

2015 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor 
şi Materialului Săditor Dâmbovi a 

62. Supravegherea si   monitorizarea  activita ii  operatorilor   
economici  inregistra i  pentru  producerea , prelucrarea  si  
comercializarea  semin elor  si  materialului  săditor. - 70 agenti  
economici 

2015 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor 
şi Materialului Săditor Dâmbovi a 

63. Întocmirea  programului  de  multiplicare  la  nivel  de  jude  şi  
efectuarea  inspec iilor  in  camp la culturilor  semincere . – 600 ha 

2015 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor 
şi Materialului Săditor Dâmbovi a 



76 
 

Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
64. Instruirea  agen ilor  economici  inregistra i  pe  probleme  de  

norme  tehnice  in  vigoare  , precum  şi  modificările  apărute  in  
domeniul  semin elor . – 20 agenţi economici 

2015 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor 
şi Materialului Săditor Dâmbovi a 

65. Controlul calită ii semin elor si materialului săditor prin analize de 
laborator, în conformitate cu normele în vigoare - 400 probe 

2015 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor 
şi Materialului Săditor Dâmbovi a 

66. Auditul  intern al procedurilor  de  lucru  din laboratoarele acreditate 
pentru  analizarea calita ii semin elor – 4 acţiuni 

2015 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor 
şi Materialului Săditor Dâmbovi a 

67. Intarireacapacitatiiitcsms si  de asigurare a resurselor financiare 
necesare implementarii legislatiei armonizate prin  realizarea  de  
venituri extrabugetare – 100 mii lei 

2015 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor 
şi Materialului Săditor Dâmbovi a 

68. Controlul  respectării  legisla iei  in  vigoare   de  către   operatorii   
economici   la  comercializarea  semin elor  si  materialului  săditor  
şi   luarea  măsurilor  care  se  impun  in  cazurile  de   nerespectare  
a  legisla iei - 35  agenti  economici 

2015 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor 
şi Materialului Săditor Dâmbovi a 

Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor 
69. Verificarea activită ii medicilor veterinari concesionari – 53 acţiuni 2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 

Alimentelor Dâmbovi a  
70. Inspectii efectuate in unitati si exploatatii de animale – 200 acţiuni 2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 

Alimentelor Dâmbovi a  
71. Inspectii efectuate in unitati ca urmare a unor sesizari si reclamatii 2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 

Alimentelor Dâmbovi a  
72. Supraveghere prin examene de laborator in pesta porcina clasica la 

porcii domestici si mistreti,scrapie,gripa aviara la pasari domestice 
si salbatice,ESB. 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

73.  Supravegherea teritoriului sub raportul prevenirii aparitiei rabiei la 
vulpi – 50 acţiuni 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

74. Coordonarea actiunilor de stingere a focarelor de boala 2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  
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75. Controale oficiale in exploatatii comerciale,nonprofesionale,unitati 

ecarisare,SNCU,unitati farmaceutice veterinare,controlul unitatilor 
medicale veterinare,a celor producatoare de furaje  si hrana pentru 
animale,prelevare de probe. 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

76. Evaluarea unitatilor de schimb intracomunitar in conformitate cu 
Ord.29/2014  – 16 audituri 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

77. Evaluarea unitatilor de schimb intracomunitar in conformitate cu 
Ord.29/2014 – 14 audituri 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

78. Evaluarea unitatilor de vanzare cu amanuntul in conformitate cu 
Ord. 29/2014 si N.S. 2574/2008 – 300 unităţi 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

79. Inregistrarea unitatilor de vanzare cu amanuntul si vanzare directa  
in conformitate cu Ord. 111/2008 – 750 unităţi 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

80. Autorizarea unitatilor de schimb intracomunitar in conformitate cu 
Ord.57/2010 – 3 unităţi 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

81. Autorizarea/vizarea mijloacelor de transport in conformitate cu 
Ord.57/2010 – 250 unităţi 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

82. Inregistrari/autorizari sanatatea animala, conform Ord. 16/2010, 
Ord. 109/2010 si Ord. 83/2014 – 400 unită i 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

83. Eliberare, notificari/negatii/avize construire, în temeiul Protocolului 
nr. P51/1599 încheiat  între  ANSVSA şi APDRP – 150 unităţi 
 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

84. Identificarea si inregistrarea animalelor 2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

85. Informarea in teritoriu a persoanelor interesate in accesarea de 
subventii   

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

86. Gestionarea activitatii  de identificare si inregistrare a animalelor 
prin programul pus la dispozitie de IQM 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

87. Gestionarea activitatii  de Identificare si inregistrare a cainilor cu 2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
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stapan si fara stapan  Alimentelor Dâmbovi a  

88. Gestionarea activitatii  de Identificare a cailor  2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

89. Control fabricarea painii,prajiturilor,a produselor proaspete de 
patisserie,de morarit,a piscoturilor,biscuitilor,a produselor 
conservate,a sucurilor,produselor din cacao,ciocolatei,produselor 
zaharoase,condimentelor,a bauturilor alcoolice,a inghetatei,bauturi 
racoritoare nealcoolice,productiei de ape minerale si a altor produse 
alimentare de origine non animala. 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

90. Control comert cu amanuntul  si ridicata in supermarketuri, 
hipermarketuri,restaurant,fast food, cantine,alte unitati de preparare 
a hranei ,carmangerii,magazine alimentare,piete agroalimentare, 
supermarketuri,hipermarketuri,unitati producer carne,preparate 
carne,lactate,produse lactate,abatoare si in alte tipuri de unitati 
autorizate sanitar veterinar cu profil origine animal(controale 
efectuate de catre personalul DSVSA si din teritoriu). 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

91. Prelevari probe in unitatile autorizate sanitar veterinar si pentru 
siguranta alimentelor 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  

92. Evaluarea unitatilor pentru fabricarea painii, prajiturilor,a 
produselor proaspete de  patisserie,produselor de 
morarit,biscuitilor,piscoturilor,conservelor din fructe si 
legume,carne,din cacao si ciocolata,condimentelor,bauturilor 
alcoolice, racoritoare nealcoolice,inghetatei,apei minerale 
imbuteliate,depozite alimentare,comert cu ridicata,cu 
amanuntul,carmangerii,magazine alimentare, piete agroalimentare, 
supermarketuri, hipermarketuri,unitati producere carne,preparate 
carne,lactate,produse lactate,abatoare si alte unitati autorizate sanitar 
veterinar – 354 controale 
 

2015 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Dâmbovi a  
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DEZVOLTARE RURAL  
Consiliul Județean Dâmbovița  

   Consiliul Județean Dâmbovița  
93. Înfiin are re ea apă comuna Bărbule u 31.12.2017 Consiliul Local Bărbule u 

 Reabilitare sistem de alimentare cu apă în sat Cândeşti 31.12.2017 Consiliul Local Cândeşti 
 Extindere canalizare şi epurarea apelor uzate în comuna Comişani, 

satele Comişani şi Lazuri 
31.12.2017 Consiliul Local Comişani 

 Sistem de alimentare cu apă în comuna Corbii Mari 31.12.2017 Consiliul Local Corbii Mari 
 Alimentare cu apă în comuna Costeştii din Vale 31.12.2017 Consiliul Local Costeştii din Vale 
 Re ea de canalizare ape uzate menajere în comuna Crângurile 31.12.2017 Consiliul Local Crângurile 
 Re ele de canalizare sta ie de epurare şi racorduri canalizare 

menajeră sat Mărginenii de Sus 
31.12.2017 Consiliul Local  Dărmăneşti 

 Re ele canalizare şi sta ie epurare în comuna Dragomireşti(lot I-sat 
Dragomireşti şi lot II-sat Decindeni)/2015 

31.12.2017 Consiliul Local Dragomireşti 

 Re ele canalizare menajeră şi sta ie de epurare în localitatea Gura 
Şu ii/2015 

31.12.2017 Consiliul Local Gura Şu ii 

 Extindere re ele de canalizare menajeră. Comuna I.L. Caragiale 31.12.2017 Consiliul Local I.L. Caragiale 
 Alimentare cu apă a comunei Mo ăieni, sat Cucuteni 31.12.2017 Consiliul Local Mo ăieni 
 Canalizare menajeră şi sta ie de epurare în comuna Perşinari 31.12.2017 Consiliul Local Perşinari 
 Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în comuna Petreşti 31.12.2017 Consiliul Local Petreşti 
 Alimentare cu apă în comuna Pietrari 31.12.2017 Consiliul Local Pietrari 
 Reabilitare sistem de alimentare cu apă în localitatea Dealu Frumos, 

comuna Pietroşi a 
31.12.2017 Consiliul Local Pietroşi a 

 Re ea de canalizare şi sta ie de epurare în localitatea Costeştii din 
Deal, comuna Produleşti 

31.12.2017 Consiliul Local Produleşti 

 Alimentare cu apă, comuna Pucheni 31.12.2017 Consiliul Local Pucheni 
 Extindere re ea de apă în oraşul Răcari 31.12.2017 Consiliul Local Răcari 
 Înființare sistem de alimentare cu apă în cartierele Colacu, Săbie ti, 

Bălăne ti, Stăne ti i Ghimpați, oraşul Răcari 
31.12.2017 Consiliul Local Răcari 
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 Înfiin are re ea de apă în comuna Râu Alb 31.12.2017 Consiliul Local Râu Alb 
 Alimentare cu apă în comuna Sălcioara 31.12.2017 Consiliul Local Sălcioara 
 Înființare rețea alimentare cu apă în comuna Tărtă e ti 31.12.2017 Consiliul Local Tărtăşeşti 
 Extindere rețea de canalizare în comuna Tărtă e ti 31.12.2017 Consiliul Local Tărtăşeşti 
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9. DEZVOLTARE REGIONAL  ŞI TURISM  
 
 

Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
1. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii tehnice pentru cresterea 

potentialului turistic din masivul Bucegi, jude ul Dâmbovi a   
2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

2. Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea 
Rezerva iei de zimbri „Neagra” 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

3. Refacerea sitului contaminat istoric de la TITU 2015  
4. Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea 

Complexului de clădiri şi fortifica ii medievale „Curtea 
Domnească” din Târgovişte 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

5. Construire pârtii Zona Montană Înaltă 2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
6. Construire cabanele DUDELE 2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
7. Finalizare obiective Zona montană înaltă: 

Cabana Dichiu 
Baza Salvamont Zănoaga 
Alimentare cu energie electrică Bază salvamont Zănoaga 
Alimentare cu energie electrică Camping Zănoaga 
Zid de sprijin Cabana Podu cu Florile 
Cabana Podu cu Florile 
Camping Zănoaga 
Alimentare cu energie electrică cabane 
(Dichiu, Podu cu Florile) 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

Inspectoratul Județean în Construc ii Dâmbovița 
A. Activităţi de control şi inspecţie în domeniul calităţii în construcţii                                                                                                           
8. A1. Activită i de control şi inspec ie în execu ie - 90 actiuni 2015 Inspectoratul Județean în Construc ii Dâmbovița 
9. A2. Activită i de control şi inspec ie privind urmărirea comportării 2015 Inspectoratul Județean în Construc ii Dâmbovița 
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în timp a construc iilor - 12 actiuni 
10. A3. Activită i de control şi inspec ie privind implementarea 

sistemului de management al calită ii în construc ii - 2 actiuni 
2015 Inspectoratul Județean în Construc ii Dâmbovița 

B. Activităţi de control şi inspecţie în domeniul pieţei produselor pentru construcţii şi laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii 
11. B1. Activită i de control şi inspec ie la laboratoarele de analize şi 

încercări în activitatea de construc ii, sta ii de betoane şi mixturi 
asfaltice, baze de produc ie - 8 actiuni 

2015 Inspectoratul Județean în Construc ii Dâmbovița 

12. B2. Activită i de control şi inspec ie privind supravegherea pie ei 
produselor pentru construc ii - 40 actiuni 

2015 Inspectoratul Județean în Construc ii Dâmbovița 

C. Activităţi de control şi inspecţie în domeniul disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului 
13. Activită i de control şi inspec ie în domeniul disciplinei în urbanism 

şi amenajarea teritoriului - 10 actiuni 
2015 Inspectoratul Județean în Construc ii Dâmbovița 

D. ALTE ACTIVITATI 
14. Reclamatii si sesizari, avizare lucrari publice, acorduri si autorizare 

personal – 80 actiuni 
2015 Inspectoratul Județean în Construc ii Dâmbovița 

Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliar  Dâmbovi a  
15. Finalizarea Proiectulului privind completarea sprijinului financiar 

acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii-
CESAR, la nivelul A.N.C.P.I. – lucrări de cadastru general în 
comunele pilot: Corbii Mari,  Vulcana Băi – 2 acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

16. Inventarierea terenurilor conform Legii nr. 165/2013 – 89 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

17. Recep ie/avizare expertize judiciare – 60 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

18. Recep ie planuri parcelare cu atribuire de numere cadastrale în 
vederea înscrierii în cartea funciară – 5 acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

19. Verificare la teren şi birou a documenta iilor întocmite de persoane 
fizice şi juridice autorizate să execute documenta ii cadastrale – 5 
acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 



83 
 

Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

20. Editare titluri de proprietate conform Legii nr. 18/1991, Legii nr. 
1/2000 şi Legii nr. 247/2005 – 200 acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

21. Actualizarea bazei de date a titlurilor de proprietate (scanare, 
introducere date, validare) – 200 acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

22. Eliberarea avizelor pentru scoaterea definitivă sau temporară a 
terenurilor din circuitul agricol situate în extravilan – 12 acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

23. Analiza şi avizarea planurilor de situa ie pentru amplasare de 
construc ii, planuri de urbanism zonale şi reabilitări de drumuri – 20 
acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

24. Anularea sau rectificarea numerelor cadastrale la solicitarea 
proprietarilor – 100 acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

25. Autorizarea de persoane fizice şi juridice autorizate să execute 
documenta ii cadastrale  - 5 acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

26. Recep ie tehnică pentru lucrări de măsurători terestre – 450 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

27. Înregistrări GNSS de la stația permanentă – 300 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

28. Eliberare copii certificate – 6000 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

29. Conversie/scanare căr i funciare  - 2000 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

30. Înscriere dezmembrare în cartea funciară – 1700 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

31. Înscrierea dreptului de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea 
persoanelor  juridice – 120 acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

32. Înscrierea dreptului sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor 
fizice – 10000 acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

33. Notare ipotecă / privilegiu – 1500 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 
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34. Înfiin are carte funciară – 1500 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

35. Alte notări: schimbare categorie de folosin ă, destina ie, alte 
informa ii tehnice ( inclusiv radierea) – 8000 acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

36. Îndreptare eroare materială  şi repozi ionare imobil – 1400 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

37. Recep ie dezmembrare-comasare – 2500 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

38. Înscriere construc ii – 400 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

39. Recepție i înființare carte funciară – 7000 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

40. Eliberare extras de carte funciară pentru informare  - 18000 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

41. Eliberare extras de carte funciară pentru autentificare  - 12000 
acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

42. Certificat sarcini – 2000 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

43. Extindere/desfiin are construc ii şi actualizare categorii de folosin ă  
- 800 acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

44. Repozi ionare imobil – 300 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

45. Certificare identificare imobil – 33000 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

46. Atribuiri numere cadastrale total – 20000 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

47. Rezolvarea de peti ii adresate institu iei de persoane fizice si 
juridice – 120 acţiuni 

2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dâmbovi a 

48. Recepție număr cadastral – 1500 acţiuni 2015 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

Dâmbovi a 
Prim ria Municipiului Târgovişte 
49. Promovarea turistica a bisericilor de la sfarsit de veac XIX si 

inceputul sec. XX din Targoviste 
2015 Primăria Municipiului Târgovişte  

50. Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XIV-XV din 
Targoviste 

2015 Primăria Municipiului Târgovişte  

51. Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XVI din 
Targoviste 

2015 Primaria Municipiului Târgovişte 

52. Promovarea turistica a monumentului de importanta na ionala 
Curtea Domneasca din Targoviste 

2015 Primăria Municipiului Târgovişte  

53. Promovarea turistica a mănăstirilor vechi din zona Targoviste 2015  
54. Promovarea turistica a muzeelor târgoviştene 2015  
55. Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XVII-XVIII din 

Targoviste 
2015  

Prim ria oraşului Pucioasa 
56. Revitalizarea surselor pentru tratamente de cură internă cu ape 

minerale Pucioasa 
2015 Primăria oraşului Pucioasa 

57. Dezvoltarea turismului de agrement în oraşul Pucioasa 2015 Primăria oraşului Pucioasa 
58. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de interes turistic a 

oraşului Pucioasa 
2015 Primăria oraşului Pucioasa 

59. Promovarea turistică a obiectivului balnear Baile Pucioasa 2015 Primăria oraşului Pucioasa 
60. Înfiin are, reabilitare şi dotare Centru Na ional de Informare şi 

Promovare Turistică în sta iunea de interes na ional Pucioasa 
2015 Primăria oraşului Pucioasa 
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10. PROTEC IA MEDIULUI ÎNCONJUR TOR 
 

Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 
Capacitate administrativă 
1. Amenajarea laboratorului APM Dâmbovi a conform cerin elor 

standardului SR EN ISO/CEI 17025/2005 privind competen a 
laboratoarelor de încercări. 

decembrie 2015  Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

2. Dezvoltarea Sistemului de control managerial intern, conform cu 
cerin ele Ordinului Ministrului  Finan elor  Publice  nr.946/2005,  
cu  modificările  şi completările ulterioare. 

decembrie 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

Protecţia naturii 
3. Supravegherea stării habitatelor şi speciile protejate de interes 

comunitar şi na ional, în siturile Natura 2000 şi în alte arii naturale 
protejate – 12 verificări 

semestrial Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

Calitatea aerului 
4. Asigurarea func ionării sta iilor de monitorizare automată a calită ii 

aerului din Târgovişte şi Fieni, a transferului de date şi a informării 
publicului privind calitatea aerului. 

 365 buletine zilnice privind calitatea aerului, afişate pe site-ul 
institu iei; 

 12 buletine lunare privind calitatea aerului, afişate pe site-ul 
institu iei; 

 interven ii de service – în caz de necesitate 
 36 rapoarte ale Operatorului Local către Grupul Tehnic de la 

ANPM 
 12 interven ii de etalonare analizoare 
 252 opera iuni zilnice de validare a datelor de calitate a aerului 

2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

5. Monitorizarea factorilor de mediu  2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
6. Realizarea inventarului jude ean de emisii de poluan i în atmosferă  trimestrul II 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 
7. Actualizarea datelor din inventarul instala iilor care intră sub 

inciden a Directivei 94/63/ CE privind controlul emisiilor de 
compuşi organici volatili rezulta i din depozitarea benzinei şi 
distribu ia sa de la terminale la sta iile de benzină, transpusă prin 
H.G. nr.568/2001 republicată, modificată şi completată prin HG 
958/2012. 

Trimestrul IV 2015 
 

Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

8. Elaborarea, împreună cu titularii de activitate şi cu autorită ile 
implicate, a planurilor de ac iune pe termen scurt atunci când, într-o 
anumită zonă sau aglomerare, există riscul de depăşire a pragurilor 
de alertă şi/sau riscul ca nivelurile poluan ilor să depăşească una sau 
mai multe dintre valorile-limită şi/sau valorile- intă prevăzute în 
Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  

2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

9. Participarea la elaborarea planurilor de men inere a calită ii aerului 
ini iate de către Consiliul Jude ean, pentru păstrarea nivelului 
poluan ilor sub valorile-limită, respectiv sub valorile- intă prevăzute 
în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 

După încadrarea în 
regimuri de 

gestionare a ariilor 
din zone şi 

aglomerări realizată 
de către autorită ile 
centrale de mediu 

Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

10. Participarea la elaborarea planurilor de calitate a aerului ini iate de 
către primării pentru a se atinge valorile-limită corespunzătoare sau, 
respectiv, valorile intă prevăzute în Legea 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător 

După încadrarea în 
regimuri de 

gestionare a ariilor 
din zone şi 

aglomerări realizată 
de către autorită ile 
centrale de mediu 

Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

11. Elaborarea raportului anual privind calitatea aerului pentru anul 
2013 şi transmiterea către Centrul de Evaluare a Calită ii Aerului Trimestrul I 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
(CECA) din cadrul ANPM 

Managementul deşeurilor 
12. Realizarea bazei de date privind generarea şi gestionarea deşeurilor 

(statistica Deşeurilor) conform prevederilor Legii 211/2011 şi ale 
HG 856/2002  

Trimestrul IV 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

13. Realizarea bazei de date privind ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje, conf. Ordinului MMSC 794/2012  

Trimestrul IV 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

14. Realizarea bazei de date privind vehiculele scoase din uz 
colectate/tratate, conform prevederilor H.G. 2406/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare  

Trimestrul IV 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

15. Realizarea bazei de date privind cantită ile de DEEE - uri colectate 
şi tratate, conform HG 1037/2010  Trimestrul IV 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

16. Realizarea bazei de date privind deşeurile de baterii si acumulatori, 
conform Ordinului MM si ME 1399/2032/2009  

Trimestrul IV 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

17. Realizarea bazei de date privind privind gestiunea şi controlul 
bifenililor policlorura i şi ale altor compuşi similari, conform HG 
173/2000, cu modificările şi completările ulterioare 

Trimestrul IV 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

18. Realizarea bazei de date privind gestionarea uleiurilor uzate, 
conform HG 235/2007 

Trimestrul IV 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

19. Realizarea bazei de date privind chimicalele conform 
regulamentelor europene 

Trimestrul IV 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

Evaluarea impactului 
20. Completarea Registrului Na ional al Poluan ilor Emişi şi Transfera i 

(E-PRTR) cu setul pentru anul 2014 
Trimestrul III 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

21. Reinventarierea instalațiilor IPPC din județ Trimestrul II 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 
22. Monitorizarea raportărilor conform cerin elor Autoriza iilor  

Integrate de Mediu emise 
decembrie 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

23. Reinventarierea instala iilor din jude  care utilizează solvenți Trimestrul III 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
organici, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale; 

24. Reinventarierea obiectivelor din jude , care intră sub inciden a 
Directivei SEVESO II 

lunar Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

25. Verificarea obiectivelor SEVESO II conform Planului anual comun 
de inspec ie planificat împreuna cu GNM, ISU Basarab I – 6 
verificări 

Decembrie 2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

Elaborarea de sinteze şi  rapoarte 
26. Elaborarea rapoartelor privind starea mediului în jude ul Dâmbovi a 

- 13 rapoarte 
2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

27. Monitorizarea stadiului îndeplinirii măsurilor din Planul de măsuri 
prioritare pentru anul 2014 şi Planul de măsuri restante 2006-2013 – 
Capitolul 22 Mediu - 16 rapoarte 

2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

28. Monitorizarea stadiului ac iunilor cuprinse în Planul Local de 
Ac iune pentru Mediu al jude ului Dâmbovi a şi a stadiului 
proiectelor din jude  cuprinse în Planul Na ional de Ac iune pentru 
Mediu - 2 rapoarte 

2015 Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

Educaţie ecologică 
29. Realizarea de ac iuni pentru marcarea evenimentelor ecologice cu 

caracter interna ional 10 ac iuni 
Trimestrul I 2015 
Trimestrul II 2015 
Trimestrul III 2015 

Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a 

Garda Na ional  de Mediu – Comisariatul jude ean Dâmbovi a 
30. Inspec ii planificate la obiective din clasa de risc A – D – 425 

actiuni 
2015 Garda Na ională de Mediu – Comisariatul jude ean 

Dâmbovi a 
31. Inspec ii tematice planificate – 133 acţiuni 2015 Garda Na ională de Mediu – Comisariatul jude ean 

Dâmbovi a 
32. Inspec ii SEVESO – 6 acţiuni 2015 Garda Na ională de Mediu – Comisariatul jude ean 

Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
33. Inspec ii neplanificate (peti ii sesizări, poluări accidentale, inspec ii 

tematice, inspec ii cu alte autorită i, etc)-  456 actiuni 
2015 Garda Na ională de Mediu – Comisariatul jude ean 

Dâmbovi a 
34. Alte activitati (accesul publicului la informa ii, participări la procese 

civile şi penale, participări la cursuri de pregătire profesională, 
simpozioane, întocmiri de sinteze/ raportări, etc) – 296 actiuni 

2015 Garda Na ională de Mediu – Comisariatul jude ean 
Dâmbovi a 

Direc ia Silvic  Dâmbovi a  
35. Corelarea structurilor de administrare cu organizarea amenajistica si 

cadastrala 
2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  

36. Imbunatatirea permanenta a dotarii cu personal, echipament si 
logistica pentru control si consultanta 

2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  

37. Aplicarea corespunzatoare a indicatorilor de gestionare durabila a 
padurilor 

2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  

38. Intensificarea pazei padurilor, imbunatatirea colaborarii intre 
organele silvice, politie si jandarmerie – 820 actiuni 

2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  

39. Parcurgerea cantoanelor silvice cu controale de fond si partiale – 
650 controale 

2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  

40. Verificarea pichetelor pentru stingerea incendiilor – 340 controale 2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  
41. Combaterea braconajului – 26 acţiuni 2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  
42. Organizarea si urmarirea modului de desfasurare a licitatiilor de 

masa lemnoasa, respectare a clauzelor contractuale – 10 licitaţii 
2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  

43. Realizarea de regenerari artificiale – 47 ha 2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  
44. Completarea regenerarilor artificiale si naturale – 9 ha 2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  
45. Realizarea de regenerari naturale – 101 ha 2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  
46. Executat lucrari de ingrijire – 2357 ha 2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  
47. Carne de vanat – 2,2 to 2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  
48. Fructe de padure – 100 to 2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  
49. Ciuperci comestibile – 10 to 2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  
50. Plante medicinale – 20 to 2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
51. Masa lemnoasa – 135 mii mc 2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  
52. Evaluare masa lemnoasa – 138 mii mc 2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  
53. Organizarea unor manifestari anuale traditionale  

(sarbatoarea sadirii arborilor) 
15.04.2015 Direc ia Silvică Dâmbovi a  

Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea - Sistem Hidrotehnic Independent -V caresti 

54. ,,Punerea in siguranta a barajului Vacaresti, reabilitare derivatie 
Dambovita –Ilfov ,  si debusare in acumularea Adunati " faza 
Proiect Tehnic +DE 

2015 
Administratia Bazinala de Apa Arges- Sistem 

Hidrotehnic Independent-Văcăreşti 

55. Punerea in siguranta a acumularilor de pe Valea Ilfovului,  
reabilitare Nod Hidrotehnic Mircea Voda si  derivatie Ilfov-
Dambovita –Expertizare +Studiu Fezabilitate  

2015 
Administratia Bazinala de Apa Arges- Sistem 

Hidrotehnic Independent-Văcăreşti 

56. Expertizare /autorizare functionare in conditii de siguranta Nod 
Hidrotehnic Brezoaele 

2015 
Administratia Bazinala de Apa Arges- Sistem 

Hidrotehnic Independent-Văcăreşti 
Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a 
57. Sinteza privind calitatea apelor pentru bazinul  hidrografic Ialomita 

– 13 acţiuni 
Lunar şi anual Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

58. Raport privind epurarea apelor uzate în bazinul  hidrografic Ialomita 
- 1 actiune, 189 probe, 2559 indicatori 

15.06.2015 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

59. Raport privind stadiul calită ii apei în bazinul  hidrografic Ialomita - 
2 actiuni, 93 probe (1834 indicatori) 

Semestrial Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

60. Planul de prevenire  si combatere a poluarilor accidentale 30.06.2015 
 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

61. Manualul de operare al laboratorului de calitate a apelor ( la nivel de 
laborator) – 1 ac iune 

15.11.2015 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

62. Urmarirea permanenta a realizarii planului de management al 
subbazinului hidrografic Ialomita Superioara  pe baza 
caracteristicilor acestora, impactul activită ii umane asupra stării 
apelor, analiza economică a utilizării apelor  şi a apei de îmbăiere - 

lunar Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
12 actiuni 

63. Raport privind stadiul realizării lucrărilor de alimentare cu apă şi 
epurare a apelor uzate – 25 avize , 50 autorizatii, 40 notificari, 10 
consultatii tehnice  

2015 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

64. Monitorizarea cantitatilor de apa prelevate si evacuate  la folosinte, 
prin procese verbale  de consum lunare si/sau trimestriale – 700 
acţiuni 

Lunar Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

65. Centralizarea necesarului de apa intocmit de beneficiari  pentru anul 
urmator - 1 actiune, 179 folosinte 

15.11.2015 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

66. Reactualizare baza de date in Balanta apei pentru anul in curs. - 2 
actiuni 

01.02.2015 
10.07.2015 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

67. Contributii  pe  B.H. Ialomita, Dambovita – 1 acţiune- 30.03.2015 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  
68. Raport privind stadiul calitatii apei – 2 acţiuni  Semestrial Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

69. Raport privind colectarea si epurarea apelor uzate (MONWATER) – 
1 acţiune 

30.08.2015 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

70. Contributie pentru bazinul Ialomita, Dambovita si Arges prin 
urmarirea calitatii tuturor subsistemelor:ape curgatoare,lacuri,ape 
subterane si ape uzate – 1 acţiune 

15.06.2015 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

71. Situatia captarilor de apa din subteran in B.H. Ialomita Superioara 
pe obiective ( industrie, unitati agricole, irigatii,etc) - 1 actiune 

20.09.2015 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

72. Centralizarea si urmarirea stadiului realizarii masurilor/lucrarilor  
din programele de etapizare ale beneficiarilor - 4 actiuni 

Trimestrial Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

73. Raport tehnic privind extragerea nisipurilor si pietrisurilor din 
albiile cursurilor de apa si din terase. - 1 actiune 

15.04.2015 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

74. Analizarea/actualizarea “ Planurilor  de restrictii si folosire a apei in 
perioade deficitare - 1 actiune 
 

10.05.2015 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

75. Raport privind Seceta pe anul 2015- 1 actiune 20.12.2015 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  
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crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
76. Raport privind penalitatile aplicate si respective incasate - 12 

actiuni 
lunar Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

77. Managementul substan elor chimice şi monitorizarea organismelor 
modificate genetic şi interzicerea folosirii pe teritoriul României a 
celor periculoase pentru sănătatea popula iei, prin : 
-Raportare Raport incercare - 12 actiuni 
-Raportare folosinte de apa  autorizate ce intra sub incidenta 
Directivei 91/61/EEC IPPC.- 52 actiuni  
-Raportare folosinte de apa autorizate ce intra sub incidenta 
Directivei 76/464/EEC privind poluarea cauzata de anumite 
substante periculoase deversata in mediul acvatic al comunitatii. - 
52 actiuni  
-Raportare folosinte de apa autorizate ce intra sub incidenta 
Directivei 91/271.EEC privind epurarea apelor uzate urbane. - 52 
actiuni 
-Raportare privind relizarea prevederilor programului de monitoring 
cantitativ a resurselor de apa. - 4 actiuni 

 
 

 
Lunar 

Saptamanal 
 

Saptamanal 
 
 
 

Saptamanal 
 
 

Trimestrial 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

78. Implementarea sistemului CECIS (Sistem Comunitar de 
Comunica ii şi Informa ii de 
Urgen ă) prin opera ionalizarea şi func ionarea Centrului Na ional 
de Informare şi Comunicare pe linie de protec ie civilă, care să 
asigure sistemul de comunica ii, precum şi alarmarea popula iei în 
caz de dezastru 
- verificări permanente pentru men inerea în stare de func ionare a 
sistemului de înştiin are şi alarmare a popula iei şi obiectivelor - 2 
actiuni 
- ac iuni de instruire periodica a personalului de gospodărire a 
apelor asupra sarcinilor ce le revin pentru apărarea împotriva 
inunda iilor - 2 actiuni 

 
 
 
 
 
 

Semestrial 
 
 

Semestrial 
 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  
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0 1 2 3 
79. Program de investitii  propus pentru anul 2015 

1. Combaterea inundatiilor in subbazinul hidrografic  Cricovul 
Dulce, jud. Dambovita finantare  buget . 
-zona Tisa –Moreni mal drept - aparare de mal  din gabioan; 
-zona aval pod Cricov aparare de mal  din gabioane mal drept. 
2. Regularizare rau Ialomita amonte si aval Targoviste in zonele 
Branesti , Sacuieni, Comisani , Bucsani, Marcesti , Dobra, 
Gheboaia, Finta, Cornesti,jud. Dambovita . Finantare BDCE  
 Lucrare inceputa in 2012. 
Sunt in curs de executie  punctele: 
-Branesti- zona aval pod Branesti in dreptul statiei de epurare 
Pucioasa mal stang- aparare de mal;  
-aval pod Laculete mal stang-aparare de mal; 
-zona amonte pod Nisipuri mal stang- aparare de mal  din gabioane; 

Semestrul II 2015 
 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

80. Program reparatii plan tehnic 
Lucrari de întretinere curenta baraje 
Acumulare Pucioasa – 12 acţiuni  
- lucrari de întretinere curenta a uvrajelor barajului; 
-lucrari de gresare a mecanismelor de la vanele segment; 
-efectuarea de manevre pentru spalarea frontului amonte;  
-manevre pentru verificarea bunei functionari a a clapetei si vanelor 
segment; 
- manevre pentru înlaturarea plutitorilor;  
- lucrari de întretinere curenta AMC;  
- lucrari de întretinere instalatii electrice (verificarea tablourilor 
electrice, verificarea prizelor de împamantare); 
- lucrari de defrisare ,cosire vegetatie; 
- vopsitorii (mana curenta, tamplarii metalice, panouri de 
avertizare); 

 
Lunar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
-  zugraveli  grinda sparge-val, parament baraj; 
- balastare drum  coronament 
Acumulare Bolboci – 12 acţiuni 
-lucrari de întretinere curenta a galeriilor de acces si vizitare prin 
curatirea rigolelor de potmol;  
- gresarea si ungerea mecanismelor; 
- evacuarea apei din basa de epuisment ;   
-întretinere AMC; 
- lucrari de întretinere curenta instalatii electrice (verificarea 
prizelor de împamantare); 

-vopsitorii (mana curenta, tamplarii metalice, panouri de avertizare); 

-repararea gropilor mici si izolate de pe coronament si taluzuri, 
recompactari; 
-desfundarea si curatirea albiei sub podete de potmol si busteni 
(aval baraj, zona descarcator de ape mari );  
-completare cu anrocamente din piatra bruta, protectie taluzuri, 
amenajare pereu uscat, parament aval baraj. 

 
 

Lunar 
 
 
 

81. Lucrari exploatare si intretinere constructii hidrotehnice si albii  
   ICALH Targoviste – 12 acţiuni 
- lucrari de exploatare  si asigurarea permanentei la priza Valea 
Voievozilor ; 
-demontarea, gresarea si montarea dispozitivelor de actionare a 
stavilei; 
-decolmatarea frontului de captare al derivatiei;   
-desfundarea manuala a sifoanelor (Gore, Ulmi 1, Ulmi 2 ) si a 
sectiunii sub podete de potmol;  
- desfundarea si curatirea sectiunii de scurgere  sub podete de 
potmol; 

Lunar 
 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
-remontarea dalelor cazute la pereu; 
- defrisari arbusti, cosiri  vegetatie; 
-  vopsitorii (mana curenta, tamplarii metalice, panouri de 
avertizare) 

82. Alte lucrari – 7 acţiuni 
- intretinere Valea Rea; 
- intretinere Amenajare parau Vulcana, la Vulcana Pandele si 
Sotanga; 
- intretinere dig Ibrianu; 
- intretinere dig Marcesti; 
- decolmatare si intretinere Conexiune Pascov-Ialomita; 
- intretinere curs Raul Ialomita si afluentii lui 

Trimestrele II-IV Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovi a  

S.C. Compania de Ap  Târgovişte – Dâmbovi a S.A. 
83. Reabilitarea si  extinderea re elelor de apa si canalizare Targoviste -

realizare lucrări neeligibile pe străzile Nifon, Justitiei si Baratiei 
2015 S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmbovi a S.A. 

84. Reabilitarea si extinderea re elelor de apă şi canalizare Moreni 2015 S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmbovi a S.A. 
Prim ria municipiului Târgovişte 
85. “Extindere retele de canalizare – Targoviste – Lot 3- Retea de 

canalizare pluviala Calea Bucuresti intre nr. 115 – 165”- proiectare 
si executie 

2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

86. “Extindere retele de canalizare – Targoviste – Lot 2- Retea de 
canalizare menajera Calea Bucuresti intre nr. 46 – 104” 

2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

Prim ria municipiului Moreni 
87. Reabilitarea şi extinderea rezervoarelor Bana şi a statiei de epurare 

Moreni 
2015 Primăria municipiului Moreni 

88. Reabilitarea şi extinderea re elelor de apă şi canalizare Moreni 2015 Primăria municipiului Moreni 
Prim ria orasului Pucioasa 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
89. Reabilitarea şi extinderea par ială a re elelor de apă şi canalizare din 

oraşul Pucioasa 
2015 Primăria ora ului Pucioasa 

90. Reabilitarea şi extinderea re elelor de apă şi canalizare în oraşul 
Pucioasa 

2015 Primăria ora ului Pucioasa 
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11. POLITICA FISCAL-BUGETAR  
 
 

Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Administra ia Jude ean  a Finan elor Publice Dâmbovi a 
Actiuni de inspectie fiscala 

1. Efectuarea de inspectii fiscale in vederea solutionarii  deconturilor 
de taxa pe valoarea adaugata cu sume negative cu optiune de 
rambursare  - 350 actiuni 

Lunar 
Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 

Dâmbovi a 

2. Efectuarea de inspectii fiscale, conform competentelor, in baza 
informatiilor transmise de Garda Financiara sau alte institutii ale 
statului (  Corpul de Control al Guvernului ; Ministerul Afacerilor 
Interne  ; Ministerul Muncii; Prefectură ; Curtea de Conturi sau alte 
institutii ale statului, diversi sesizanti etc.) - 100 actiuni 

Lunar 

Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

3. Efectuarea de inspectii fiscale, conform competentelor, in baza 
prevederilor Circularei nr. 852512/18.03.2014, la contribuabili 
identificati cu risc fiscal asociat preturilor de transfer la 
contribuabilii mici , mijlocii – 10 acţiuni 

Lunar 

Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

4. Inspectii fiscale in vederea verificarii modului de calculare, 
evidentiere si virare, in cuantumurile si latermenele stabilite de 
lege, a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat, 
administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - 600 
actiuni 

Lunar 

Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

5. Inspectii fiscale la contribuabilii mici si mijlocii, la care in urma 
verificarilor efectuate in anul 2014, in cadrul "Proiectului pilot 
vizand reducerea salariilor subdeclarate", avand ca obiective 
verificarea impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor 
sociale obligatorii. – 60 acţiuni 

Lunar 

Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

6. Verificari, în vederea aplicării Ordinului preşedintelui A.N.A.F. 
nr. 575/2006 privind stabilirea condi iilor şi declararea Lunar 

Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
contribuabililor inactivi, la agentii economici considerati 
contribuabili cu risc ridicat de evaziune fiscala – 10 acţiuni 

Controale inopinate,controale incrucisate si cercetari la fata locului 
7. Desfasurarea de actiuni pentru verificarea realitatii si legalitatii 

sediilor sociale declarate de contribuabili; operatiunilor economice 
realizate de acestia; exactitatii si realitatii documentelor, 
declaratiilor si a oricaror alte inscrisuri fiscale  

Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

8. Organizarea si desfasurarea de actiuni operative si inopinate la 
unitatile si subunitatile contribuabililor care au derulat tranzactii cu 
contribuabilii declarati inactivi, asa cum rezulta din declaratiile 
informative 394. 

Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

9. Actiuni de cercetare la fata locului la contribuabilii care au renuntat 
la rambursarea taxei pe valoarea adaugata aferenta  DNOR 
inregistrate la administratia financiara si transmise la Activitatea de 
inspectie fiscala in vederea efectuarii controlului anticipat 

Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

10.  Preluarea si sortarea bunurilor confiscate conform HG 731/2007 de 
la fiecare detinator – 12 acţiuni 

Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

11.  Intocmirea documentatiilor  tehnice in vederea evaluarii bunurilor 
devenite proprietatea privata a statului – 12 acţiuni 

Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

12. Convocarea comisiei de evaluare  si evaluarea bunurilor – 12 
acţiuni 

Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

13.  Predarea bunurilor spre valorificare – 12 acţiuni Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

14. Inregistrarea in evidente a bunurilor devenite proprietatea privata a 
statului pe detinatori si procese verbale de evaluare – 12 acţiuni 

Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

15. Valorificarea bunurilor – 295 acţiuni Zilnic Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

16.  Intocmirea documentatiei in vederea reevaluarii bunurilor greu 
vandabile – 12 acţiuni 

Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 
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crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
17. Efectuarea si transmiterea catre Ministerul Finantelor Publice a 

raportarilor lunare si trimestriale privind situatia valorificarii 
bunurilor - 12 (4) acţiuni lunare (trimestriale) 

Lunar 
Trimestrial 

Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

18. Realizarea programului de incasari – 12 acţiuni 
 

Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

19. Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare – 12 
acţiuni 
 

Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

20. Cresterea ponderii incasarilor realizate prin aplicarea masurilor de 
executare silita. – 12 acţiuni 

Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

21. Cresterea gradului de conformare voluntara la plata obligatiilor 
fiscal – 12 acţiuni 

Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

22. Monitorizarea gradului de depunere a declaratiilor fiscale. – 12 
acţiuni 

 
Lunar 

Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

23. Indrumarea unitatilor fiscale teritoriale privind: 
 inregistrarea fiscala; 
 selectia contrib.care indeplinesc conditii pentru a fi declarati 
inactivi – 12 acţiuni 

Lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

24. Potrivit Programului stabilit in conformitate cu adresa MFP nr. 
111.043/1996 si a tematicii primite de la DGRFP Ploiesti – 
S.I.V.A.T.L., se efectueaza verificarea activitatii trezoreriilor 
locale, indrumarea metodologica urmarind respectarea 
instructiunilor si a normelor legale - 5 trezorerii 

permanent Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

25. Intocmirea si transmiterea, lunar, la DGRFP Ploiesti - S.I.V.A.T.L.  
a unui raport de sinteza privind desfasurarea activitatii serviciului si 
a unui raport privind desfasurarea activitatii casieriilor - 5 trezorerii 

lunar Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

26. Verificarea, analizarea, in vederea centralizarii, a bugetelor locale 
cu toate anexele prevazute de actele normative in vigoare – 90 
unitati administrativ teritoriale 

permanent Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
27. Verificarea – centralizarea, analizarea situatiilor financiare lunare si 

trimestriale in vederea transmiterii la M.F.P. sau la institutiile care 
le solicita, potrivit actelor normative in vigoare - 90 unitati 
administrativ teritoriale 

permanent Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

28. Asigurarea, repartizarea, verificarea lunara, analizarea obligatorie si 
informarea privind alocarea si utilizarea sumelor din I.V.G. si 
T.V.A. la M.F.P. precum si la nivel de A.J.F.P. si institutiile  care 
solicita aceste informatii - 90 unitati administrativ teritoriale 

permanent Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

29. Decontarea in SEP a tuturor operatiunilor de plati si incasari 
initiate/primite la nivelul judetului - 5 trezorerii 

zilnic Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

30. Asigurarea cu numerar a trezoreriilor operative - 5 trezorerii permanent Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

31. Implementarea sistemului de raportare a situatiilor financiare din 
sectorul public – FOREXEBUG - 5 trezorerii 

permanent Administra ia Jude eană a Finan elor Publice 
Dâmbovi a 

Directia Regionala Vamala Ploiesti - Biroul Vamal de Interior Dambovita 

32. Îmbunătă irea continua a gradului de colectare a veniturilor din 
activitatea vamală şi fiscală datorate bugetului comunitar şi 
bugetului na ional 

2015 Biroul Vamal de Interior Dambovita  
- Compartimentul Financiar, Contabilitate  

33. Realizarea activită ilor de prevenire, combatere, constatare şi 
sanc ionare a fenomenelor de fraudă vamală şi de fraudă fiscală în 
domeniul produselor accizabile, pe raza teritorială de competen ă 

2015 Biroul Vamal de Interior Dambovita  
- Compartimentul Supraveghere si Control Vamal 
- Compartimentul Supraveghere Produse Accizate 

34. Efectuarea cu operativitate a activită ii de vămuire a mărfurilor prin 
aplicarea legisla iei comunitare şi na ionale în domeniul vamal 

2015 Biroul Vamal de Interior Dambovita  
- Compartimentul Supraveghere si Control Vamal 

35. Masuri de supraveghere şi control al tranzac iilor cu produse 
accizabile şi de întărire a capacită ii de control în închiderea 
circuitelor mişcării produselor accizabile 
 
 

2015 Biroul Vamal de Interior Dambovita  
- Compartimentul Supraveghere Produse Accizate 
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crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
36. Stabilirea indicatorilor de risc la nivel local, referitor la traficul cu 

mărfuri suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de 
proprietate intelectuală, a bunurilor culturale mobile, a metalelor 
pre ioase, precum şi din domeniul securită ii şi siguran ei 
produselor 

2015 Biroul Vamal de Interior Dambovita  
- Compartimentul Supraveghere si Control Vamal 
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12. ADMINISTRA IE PUBLIC  EFICIENT  ŞI MAI PU IN COSTISITOARE 
 

Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
1. Întărirea şi diversificarea parteneriatului între Consiliul Jude ean 

Dâmbovi a, autorită ile publice locale, organiza ii neguvernamentale 
şi reprezentan ii mediului privat în scopul creşterii gradului de 
satisfacere a interesului popula iei şi armonizare a intereselor 
partenerilor 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

2. Îmbunătă irea cadrului necesar elaborării şi adoptării actului de 
decizie, atât în privin a modului de fundamentare a acestuia sub 
aspectul legalită ii şi oportunită ii 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

3. Dezvoltarea unui sistem integrat de management al documentelor 
(pe suport electronic) 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 

4. Creşterea gradului de satisfacere a cerin elor popula iei 2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Institu ia Prefectului - Jude ul Dâmbovi a, Serviciului Programe Guvernamentale, Conducerea Serviciilor Deconcentrate 
5. Implementarea unor propuneri de proiecte privind îmbunătă irea 

activită ii în cadrul institu iei şi creşterea calită ii serviciilor publice 
oferite 

2015 Institu ia Prefectului - jude ul Dâmbovi a 

6. Diseminarea de informa ii cu privire la anumite instrumente privind 
reforma administra iei publice  

2015 Institu ia Prefectului - jude ul Dâmbovi a 

7. Identificarea de oportunită i de finan are şi elaborarea unor 
propuneri de proiecte care să vizeze îmbunătă irea activită ii în 
cadrul institu iei, creşterea calită ii serviciilor publice oferite 
cetă enilor şi promovarea unor instrumente moderne privind 
reforma administra iei publice. 

2015 Institu ia Prefectului - jude ul Dâmbovi a 

Prim ria Municipiului Târgovişte 
8. Evaluarea  satisfactiei  cetatenilor prin chestionare, fata de serviciile 

oferite de administratia locala 

2015 Primăria Municipiului Târgovişte 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
9. Mentinerea  Sistemului de managementul calitatii la standardul ISO 

9001/2008in Primaria Mun.Targoviste si Directiile subordonate  
audit de recertificare din partea echipei de auditori externi 

2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

10. Audit de recertificare a sistemului de management al calită ii în 
conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 

2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

11. Extindere sistem informatic în noul sediu al Direc iei Tehnice – 
Casa Patrimoniului 

2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

12. Evaluarea performan elor proceselor desfăşurate în Primăria 
Târgovişte şi direc iile subordonate Consiliului Local Municipal 
prin audituri de calitate programate 

2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

13. Evaluarea satisfactiei cetatenilor fata de serviciile oferite de 
administratia locala prin chestionare 

2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

14. Instruirea intregului personal in domeniul calitatii (principiile 
managementului calitatii, standarde s.a.) 

2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

15. Evaluarea performantelor proceselor desfasurate in Primaria 
Targoviste si Directiile subordonate Consiliului Municipal prin 
audituri de calitate programate 

2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

16. Cursuri de perfec ionare şi instruire pentru func ionarii publici  2015 Primăria Municipiului Târgovişte 
Prim ria Municipiului Moreni 
17. Perfectionarea si formarea continua a functionarilor publici 2015 Primaria Municipiului Moreni 
18. Implementare proiect Servicii integrate de masuri active pentru 

persoanele in căutare de loc de munca - POS DRU AP5 
2015 Primăria Municipiului Moreni + Asocia ia de 

Sprijin a Şomerilor Dâmbovi a 
Prim ria oraşului G eşti 
19. Extinderea accesului cetă enilor la informa iile publice 2015 Primăria oraşului Găeşti 
20. Participarea func ionarilor la cursuri de perfec ionare 2015 Primăria oraşului Găeşti 
Prim ria oraşului Pucioasa 
20. Perfec ionarea func ionarilor publici prin frecventarea cursurilor 

programate pentru anul 2015 
2015 Primăria oraşului Pucioasa 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
21. Ob inerea Certificatului ISO 9001 2015 Primăria oraşului Pucioasa 
Prim ria oraşului Titu 
22. Întărirea comunicării, eficien ei, responsabilită ii şi coeren ei în 

Primăria Oraşului Titu, prin: consolidarea şi lărgirea cadrului de 
participare a societă ii civile la procesul decizional; redactarea 
periodică de comunicate de presă; participarea largă a presei la 
evenimentele institu iei; îmbunătă irea activită ii de reprezentare 
internă şi externă. 

2015 Primăria oraşului Titu 

23. Perfec ionarea profesională a func ionarilor publici prin participarea 
la cursuri de formare continuă 

2015 Primăria oraşului Titu 

24. Asigurarea transparen ei actului administrativ prin publicarea pe 
site-ul Primăriei Oraşului Titu a informa iilor cu caracter public 

2015 Primăria oraşului Titu 

25. Creşterea gradului de absorb ie a fondurilor europene 2015 Primăria oraşului Titu 
26. Întărirea capacită ii administra iei locale de a atrage fondurile 

europene şi de a finan a/cofinan a programele de dezvoltare locală 
2015 Primăria oraşului Titu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

13. ORDINEA PUBLIC  ŞI SIGURAN A CET EANULUI 
 
 

Nr. 
crt. 

Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Inspectoratul de Poli ie al jude ului Dâmbovi a 
1. ♦ Creşterea capacită ii ofensive, de prevenire şi combatere a 

formelor de criminalitate transna ională, pe segmentele aflate în 
aten ia Uniunii Europene, respectiv: trafic de fiin e umane, 
migra ie ilegală, fraude pe internet, folosirea cardurilor 
falsificate, trafic de droguri, spălarea banilor, etc., pentru a putea 
preveni un poten ial export de criminalitate către celelalte state 
ale Uniunii Europene – 2 acţiuni 

  Colaborarea între structurile inspectoratului, Serviciul de 
Combatere a Criminalită ii Organizate Dâmbovi a şi Brigada de 
Combatere a Criminalită ii Organizate Prahova, pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute strategiile na ionale de prevenire şi 
combatere a criminalită ii organizate. 

  Dezvoltarea parteneriatului cu celelalte institu ii (Brigada de 
Combatere a Criminalită ii Organizate Prahova, Serviciul Jude ean 
de Informa ii şi Protec ie Internă Dâmbovi a, Biroul Teritorial 
Anticorup ie pentru Jude ul Dâmbovi a, Serviciul Român de 
Informa ii – Sec ia Jude eană Dâmbovi a, etc.) care îşi pot aduce 
contribu ia la combaterea cu eficien ă a faptelor comise de grupările 
criminale organizate. 

Trimestrial Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovi a 

2. ♦ Dezvoltarea capacită ii de ac iune pe linia criminalită ii 
economico-financiare, pentru păstrarea unui climat de afaceri 
curat şi abordarea problemelor din perspectiva antreprizei 
criminale. – 4 acţiuni 

  Continuarea implementării la nivelul Serviciului de 

Trimestrial Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Investigare a Fraudelor a conducerii activită ii de poli ie pe baza 
informa iilor „Intelligence – led policing” şi sus inerea ac iunilor 
prin pachete analitice furnizate de structurile specializate în analiza 
informa iilor. 

  Îmbunătă irea capacită ilor opera ionale şi func ionale în 
lupta împotriva  criminalită ii economico-financiare în domeniile 
prioritare. 

  Continuarea activită ilor de prevenire, descoperire şi 
sanc ionare a faptelor de evaziune fiscală în cele 9 domenii 
prioritare de ac iune, aplicând conceptele „cumul de competen e în 
echipe mixte”, „interven ii zonale pentru crearea unui climat de 
afaceri curat” şi „antrepriză criminală”. 

  Fermitate în descoperirea actelor de corup ie şi 
îmbunătă irea sistemului de rela ionare cu societatea civilă. 

3. ♦ Prevenirea, combaterea şi descoperirea infrac iunilor de 
natură judiciară şi implementarea metodelor şi tehnicilor 
moderne de investigare, specifice poli iilor din statele europene – 
3 acţiuni 

  Investigarea activită ilor infrac ionale desfăşurate de 
membrii grupărilor nestructurate, prevenirea infrac iunilor de mare 
violen ă, a celor îndreptate împotriva patrimoniului şi diminuarea 
faptelor rămase cu autori neidentifica i. 

  Intensificarea activită ilor pentru prinderea persoanelor 
urmărite,  executarea mandatelor de arestare sau de executare a 
pedepsei şi exploatarea aplica iei „INTERDIT”. 

  Implementarea în activitatea curentă a metodelor şi 
tehnicilor moderne de investigare în cauzele ce fac obiectul 
cooperării poli ieneşti interna ionale şi a „Modelului European de 
Informa ii Operative” având la bază principiul „Intelligence - led 

Trimestrial Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
policing”. 

4. ♦ Dezvoltarea capacită ii de interven ie a poli iei rutiere 
pentru atingerea standardelor europene în vederea diminuãrii 
victimizãrii participan ilor la trafic. – 10 acţiuni 

  Asigurarea resurselor umane necesare forma iunilor de 
poli ie rutieră. 

  Specializarea şi perfec ionarea ca politişti rutieri, a 
lucrătorilor de la sec iile de poli ie rurală şi de la posturile de poli ie 
comunale. 

  Realizarea de module de pregătire profesională prin care să 
se asigure specializarea/perfec ionarea pregătirii poli iştilor rutieri. 

  Monitorizarea modului de exploatare a autovehiculelor din 
dotare şi completarea mijloacelor auto din teritoriu atunci când 
situa ia impune (echipaje cu defec iuni, sau care nu mai corespund 
cerin elor impuse). 

  Inițirea unui nou Program partenerial pentru reducerea 
consecin elor accidentelor grave de circula ie. 

  Reducerea cu 1% a accidentelor rutiere soldate cu victime 
ce au avut drept cauzã viteza, sub cele douã forme ale ei, respectiv 
neadaptatã şi nelegală. 

  Men inerea viabilitã ii arterelor rutiere pe timpul sezonului 
rece prin organizarea unei interven ii rapide şi eficiente în zonele 
afectate de cãderi mari de zãpadã sau pe sectoarele de drum afectate 
de polei. 

  Cooperarea cu administratorii drumurilor în vederea sporirii 
siguran ei rutiere prin  modernizarea infrastructurii drumurilor şi 
folosirea atribu iilor legale ce revin poli iei rutiere în avizarea 
solu iilor tehnice privind amenajări rutiere în zona drumurilor 
publice. 

Trimestrial Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
  Reducerea gradului de victimizare pe D.N.7, pe perioada 

sezonului estival, prin instituirea unui dispozitiv special de siguran ã 
rutierã. 

  În cadrul campaniei de educa ie rutierã “Alege via a”, în 
anul 2015, vom derula ac iuni şi proiecte având drept scop 
îmbunãtã irea nivelului de cunoaştere şi respectare a normelor 
rutiere, precum şi conştientizarea pericolelor la care se expun cei ce 
încalcã regulile de circula ie. 

5. ♦ Dezvoltarea conceptuală a activită ii în domeniul armelor, 
explozivilor şi substan elor periculoase. – 2 acţiuni 

  Actualizarea permanentă a bazei de date R.N.A. privind 
persoanele fizice şi juridice înregistrate ca de inătoare de arme letale 
şi neletale şi folosirea în munca operativă. 

 Creşterea eficien ei ac iunilor în prevenirea şi combaterea 
infrac ionalită ii în domeniul armelor, explozivilor şi substan elor 
periculoase. 

Trimestrial Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovi a 

6. ♦ Îmbunătă irea operativită ii pe linie de cercetare penală şi 
dezvoltarea echipei poli ist – procuror încă din faza actelor 
premergătoare pentru întărirea fermită ii judiciare. – 3 acţiuni 

  Îmbunătă irea operativită ii şi finalită ii judiciare. 
  Includerea în echipele de cercetare la fa a locului a ofi erilor 

de cercetare penală, în cazuri complexe, pentru creşterea calită ii 
actelor procedurale. 

  Lucrul în echipă  cu procurorul pentru înlăturarea 
restituirilor sau schimbărilor de solu ii. 

Trimestrial Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovi a 

7. ♦ Adaptarea structurilor inspectoratului la prevederile noilor  
coduri, atât din punct de vedere organizatoric, cât şi din punct de 
vedere func ional. – 2 acţiuni 

  Înfiin area structurilor de poli ie judiciară la nivelul 

Trimestrial Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Serviciului de Investiga ii Criminale şi al poli iilor municipale şi 
orăşeneşti. 

  Profesionalizarea cadrelor şi aplicarea modificărilor 
survenite în materie penală şi procesual penală. 

8. ♦ Diversificarea şi intensificarea metodelor de prevenire şi 
combatere a criminalită ii. – 1 acţiune 

  Dezvoltarea prin Compartimentul Analiza şi Prevenirea 
Criminalită ii a unor Programe/ proiecte de prevenire în parteneriat 
cu societatea civilă, în baza priorită ilor stabilite la nivel na ional, 
respectiv la nivel local. 

Trimestrial Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovi a 

9. ♦ Continuarea Programului de investi ii, construc ii, 
consolidări şi repara ii la imobile, utilizarea eficientă a 
mijloacelor de transport şi îmbunătă irea dotării efectivelor 
operative. – 4 acţiuni 

  Asigurarea sediilor structurilor de poli ie care îşi desfăşoară 
activitatea în condi ii grele, cu sprijinul autorită ilor locale, 
Consiliului Jude ean şi A.T.O.P. 

  Repara ii curente la sedii, în raport de alocarea fondurilor. 
  Asigurarea uniformei de reprezentare pentru toate cadrele 

de poli ie. 
  Men inerea în perfectă stare de func ionare a parcului auto, 

controlul modului de exploatare şi folosirea  exclusivă în interes de 
serviciu. 

Trimestrial Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovi a 

10. ♦ Stimularea unei atitudini civice anticorup ie şi promovarea 
integrită ii, legalită ii şi a profesionalismului în rândul 
personalului I.P.J. Dâmbovi a, în scopul dezvoltării unei culturi 
organiza ionale adecvate. – 3 acţiuni 

  Executarea de controale la structurile cu grad ridicat de risc 
la corup ie, stabilite în urma realizării şi analizãrii Registrului 

Trimestrial Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
riscurilor la corup ie. 

  Informarea D.G.A. cu privire la zonele de risc ori 
activită ile vulnerabile la corup ie, identificate cu ocazia activită ilor 
desfăşurate. 

  Aplicarea mãsurilor de control cuprinse în Planul pentru 
asigurarea diminuãrii riscurilor asociate func iilor sensibile 
identificate la nivelul I.P.J. Dâmbovi a. 

11. ♦ Continuarea activitã ilor de implementare şi dezvoltare a 
sistemului de control intern / managerial. – 2 acţiuni 

  Reanalizarea Registrului riscurilor stabilite pentru 
activitã ile identificate. 

  Finalizarea implementãrii celor 24 de standarde de control 
intern managerial stabilite în Ordinul Ministrului Finan elor Publice 
nr. 946/2005 cu modificãrile ulterioare şi Concep ia de dezvoltare a 
sistemului de control managerial. 

Trimestrial Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovi a 

12. ♦ Intensificarea activită ii de întocmire proiectelor pentru 
accesarea fondurilor U.E. nerambursabile. – 3 acţiuni 

  Implementarea proiectului ,,Întărirea capacită ii opera ionale 
a I.P.J. Dâmbovi a prin achizi ionare de tehnică de ultimă genera ie 
folosită pentru lupta împotriva fraudei” în valoare de 126.616 euro, 
în calitate de beneficiar principal. 

  Implementarea proiectului ,,Uni i împotriva corup iei” – 
27.035 euro, în calitate de cobeneficiar. 

  Elaborarea de propuneri de proiect având în vedere 
programele deschise. 

Trimestrial Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovi a 

Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Dâmbovi a 
13. Analizarea planurilor /protocoalelor de cooperare /colaborare 

existente la nivelul I.J.J. Dâmbovi a, din perspectiva eficien ei 
activită ilor desfăşurate în baza acestora, stabilirea oportunită ii 

30.06.2015 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  



112 
 

Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
men inerii /actualizării planurilor /protocoalelor şi realizarea 
demersurilor  de men inere /actualizare /reziliere, după caz. 

14. Încheierea oportună a unor noi planuri / protocoale de cooperare / 
colaborare cu partenerii sociali. 

Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

15. Verificarea capacită ii opera ionale a structurilor subordonate 
Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Dâmbovi a. prin exerci ii de 
alertare, conform cadrului normativ aprobat prin Planul unic de 
exerci ii pentru verificarea capacită ii opera ionale a unită ii prin 
exerci ii de alertare în anul 2015. 

Conform planurilor 
aprobate 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

16. Verificarea capabilită ilor structurilor teritoriale privind realizarea 
măsurilor de protec ie a personalului şi interven ia în sprijinul 
popula iei prin includerea în temele tactice elaborate cu ocazia 
exerci iilor de alertare a unor situa ii tactice care să vizeze 
gestionarea unor situa ii de urgen ă. 

Cu ocazia executării 
exerci iilor de alertare 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

17. Elaborarea şi promovarea spre aprobare a tabelelor de înzestrare cu 
armament, mijloace tehnice şi materiale necesare Inspectoratului de 
Jandarmi Jude ean Dâmbovi a. 

60 zile de la aprobarea 
Normei de înzestrare sau  

modificări la aceasta 
30 zile de la aprobarea 

unor noi state de 
organizare 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

18. Elaborarea şi promovarea spre aprobare a ordinelor de modificare a 
tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale 
necesare Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Dâmbovi a 

30 zile de la aprobare 
modificări  state de 

organizare 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

19. Evaluarea finalită ii activită ilor de control în subunită ile 
subordonate  şi a stadiului de îndeplinire a măsurilor ordonate de 
conducerea Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Dâmbovi a. 

Semestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

20. Executarea de controale tematice şi verificări complexe la nivelul 
structurilor teritoriale unde au fost semnalate neajunsuri  pe anumite 
linii de activitate. 

La ordin 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
21. Identificarea factorilor de risc şi a condi iilor favorizante producerii 

de abateri disciplinare cu ocazia activită ilor  de control. 
La întocmirea rapoartelor 

de control / verificări 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

22. Îndrumarea metodologică a personalului cu atribu ii pe linia 
dezvoltării controlului managerial intern din Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean Dâmbovi a. 

Semestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

23. Informarea inspectorului general asupra stadiului de dezvoltare a 
controlului intern/managerial la nivelul Inspectoratului de Jandarmi 
Jude ean Dâmbovi a. 

Semestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

24. Identificarea, descrierea, evaluarea şi stabilirea măsurilor de control 
a riscurilor de corup ie 

Semestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

25. Îndeplinirea măsurilor prevăzute în Ordinul M.A.I. nr. 174/2012 
privind aprobarea Planului sectorial de ac iune pentru 
implementarea, la nivelul M.A.I., a Strategiei na ionale anticorup ie 
2012-2015 

Semestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

26. Urmărirea respectării regulilor generale de evolu ie în carieră a 
cadrelor militare. 

30.04.2015 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

27. Formularea de propuneri pentru îmbunătă irea legisla iei privind 
evolu ia în carieră 

Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

28. Urmărirea respectării regulilor generale de evolu ie în carieră a 
cadrelor militare. 

30.04.2015 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

29. Asigurarea solu ionării legale a solicitărilor de transmitere a 
documentelor clasificate multiplicate. 

Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

30. Asigurarea respectării prevederilor legale privind accesul eviden a, 
transportul, multiplicarea, transmiterea documentelor clasificate. 

Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

31. Realizarea unor diagnoze de climat psiho-social la nivelul unor 
structuri ale I.J.J. Dâmbovi a. 31.12.2015 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

32. Elaborarea unor analize  pe baza datelor şi informa iilor furnizate de 
structurile de cercetare documentare pentru fundamentarea 
deciziilor comenzii I.J.J. Dâmbovi a 

Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
33. Realizarea unor dispozitive de ac iune flexibile în func ie de 

amploarea evenimentului şi gradul de risc. Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

34. Actualizarea procedurilor şi a standardelor opera ionale, care să 
corespundă noilor realită i operative. Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

35. Executarea de convocări de specialitate pe linie de ordine publică. Trimestrial Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  
36. Analiza mediului politic, economic şi social, a schimbărilor 

survenite şi a implica iilor în planul ordinii şi siguran ei publice. 
Lunar sau când situa ia  

impune 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

37. Analiza permanentă a situa iei operative sub aspectul evolu iei 
faptelor antisociale săvârşite în zona de responsabilitate, pentru 
asigurarea fondului informativ necesar organizării şi executării unor 
ac iuni independente sau în cooperare /colaborare, de prevenire şi 
combatere a activită ilor infrac ionale şi contraven ionale. 

Lunar sau când situa ia 
impune 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

38. Ob inerea de date şi informa ii referitoare la organiza iile socio-
profesionale cu caracter local /zonal /na ional şi schimbările 
/transformările suferite de acestea,  identificarea posibilelor 
priorită i ac ionale în contextul socio-economic specific, cu impact 
asupra climatului de ordine şi siguran ă publică. 

Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

39. Ob inerea de date şi informa ii referitoare la ac iunile membrilor 
nucleelor extremiste, anarhiste, ecologiste, a grupărilor 
antiglobalizare şi a sectelor pseudoreligioase, identificarea 
posibilelor „subiecte de interes” ce pot fi vizate de acestea prin 
ac iuni concrete şi monitorizarea acestora. 

Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

40. Identificarea şi monitorizarea focarelor de tensiuni politico - sociale 
de pe teritoriul altor state  care au determinat ac iuni cu caracter 
protestatar / revendicativ / ce pot translata şi pe teritoriul României, 
generând riscuri la adresa ordinii publice sau a siguran ei 
obiectivelor din competen a Jandarmeriei Române. 

Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

41. Ob inerea datelor şi informa iilor de interes operativ privind 
grupurile de suporteri cu preocupări în comiterea de acte de 

Cu ocazia desfăşurării 
manifestărilor sportive 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
dezordine cu prilejul unor manifestări sportive interne şi 
interna ionale. 

42. Ob inerea de date şi informa ii privind implicarea/participarea 
grupurilor de suporteri  la activită i cu impact asupra climatului de 
ordine şi siguran ă publică, ce exced cadrului manifestărilor 
sportive. 

Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

43. Ob inerea de date şi informa ii referitoare la grupările infrac ionale, 
centrate pe stabilirea elementelor de referin ă corespunzătoare (zone 
de influen ă, activită i infrac ionale, lideri, membrii, rivalită i etc) şi 
monitorizarea lor în scopul anticipării eventualelor conflicte dintre 
acestea. 

Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

44. Ob inerea de date şi informa ii referitoare la persoanele cu poten ial 
de risc la adresa obiectivelor din competen ă şi,    raportat la 
istoricul lor şi contextul  socio-economic specific, identificarea 
posibilelor inten ii ac ionale ale acestora de natură a afecta ordinea 
publică sau siguran a obiectivelor. 

Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

45. Ob inerea de date şi informa ii cu privire la persoane medii /zone 
/localită i în legătură cu activită i conexe  fenomenului infrac ional 
pe segmentul conductelor magistrale de transport produse petroliere 
şi instala iilor aferente şi dezvoltarea cooperării inter şi 
intrainstitu ionale în acest domeniu. 

Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

46. Identificarea şi monitorizarea amenin ărilor, vulnerabilită ilor şi 
stabilirea riscurilor ce vizează transporturile speciale şi de valori. Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

47. Identificarea şi monitorizarea amenin ărilor pe profil terorist  pentru 
stabilirea poten ialului de concretizare în rela ie cu misiunile 
specifice 

Când situa ia impune 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

48. Schimbul de date şi informa ii în cadrul Sistemului  Na ional de 
Prevenire şi Combatere a Terorismului. Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

49. Asigurarea pazei şi protec iei la obiectivele vitale pentru Trimestrial Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
func ionarea statului român. 

50. Coordonarea în mod unitar a for elor de pază şi protec ie şi a celor 
de interven ie prin implementarea unui nou set de norme, proceduri, 
reguli şi standarde pe aceste linii de activitate. 

Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

51. Adoptarea şi adaptarea permanentă a unor dispozitive flexibile de 
natură să răspundă din punct de vedere opera ional atât pentru 
îndeplinirea atribu iilor şi sarcinilor stabilite prin actele normative în 
vigoare, cât şi pentru atenuarea poten ialelor riscuri şi amenin ări la 
adresa obiectivelor. 

Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

52. Monitorizarea permanentă a activită ilor desfăşurate în obiective şi 
zona adiacentă acestora, pentru prevenirea şi combaterea faptelor cu 
caracter infrac ional sau contraven ional. 

Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

53. Implementarea şi utilizarea mijloacelor tehnice moderne de pază şi 
monitorizare. 

Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

54. Gestionarea imaginii publice a I.J.J. Dâmbovi a prin materiale de 
presă care să prezinte activitatea armei. Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

55. Organizarea de proiecte de comunicare şi rela ii publice, pentru o 
mai bună informare a opiniei publice. Semestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

56. Întocmirea şi comunicarea răspunsurilor la solicitările 
(scrise/verbale) de informa ii de interes public în termenul legal. Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

57. Întocmirea dosarelor pentru instan ă, reprezentarea şi apărarea 
intereselor M.A.I., ale I.G.J.R. şi ale I.J.J. Dâmbovi a în fa a 
instan elor de judecată şi a altor organe cu atribu ii jurisdic ionale. 

Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

58. Avizarea pentru legalitate a documentelor care angajează 
răspunderea juridică a I.J.J. Dâmbovi a. Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

59. Asigurarea completării dotării I.J.J. Dâmbovi a cu bunuri materiale 
de comunica ii şi tehnologia informa iei Trimestrial 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

60. Implementarea semnăturii electronice şi a criptării pe dispozitivele Decembrie 2015 
(în func ie de fondurile 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  
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crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
token PKI existente în dotarea I.J.J. Dâmbovi a financiare alocate fiecărei 

unită i teritoriale) 
61. Întocmirea analizelor semestriale, dezbaterea acestora în cadrul 

şedin elor de lucru. 
31.12. 2015 

 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

62. Monitorizarea respectării prevederilor legale privind accesul la 
informa ii clasificate, ini ierea demersurilor de autorizare / 
revalidare 

Semestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

63. Activită i de îndrumare, coordonare şi control în domeniul protec iei 
informa iilor clasificate. 

Lunar Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

64. Actualizarea ,,Programului de prevenire a scurgerii de informa ii 
clasificate” conform modificărilor de natură a influen a măsurile de 
protec ie a informa iilor clasificate 

Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

65. Cooperarea cu structurile IGJR şi SIPI, pentru identificarea  
modificărilor de natură a influen a măsurile de protec ie  fizică a 
informa iilor clasificate 

Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

66. Asigurarea completării corecte a formularelor necesare eliberării 
certificatelor de securitate NATO / UE, men inerea eviden ei 
acestora, pregătirea personalului pe specific 

Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

67. Asigurarea respectării prevederilor legale privind accesul eviden a, 
transportul, multiplicarea, transmiterea documentelor clasificate 

Trimestrial 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița  

Consiliul Jude ean Dâmbovi a – Direc ia Public  Comunitar  de Eviden  a Persoanelor Dâmbovi a 
68. Oferirea de servicii de calitate pentru cetă enii care solicită 

eliberarea actelor de identitate, prin coordonarea corectă a 
serviciilor locale de eviden ă a persoanelor. 

Permanent 
DPCEP Dâmbovi a 
Serviciile locale de eviden ă a persoanelor din 
jude ul Dâmbovi a 

69. Coordonarea şi controlarea serviciilor locale pentru a se 
implementa şi respecta prevederile legale cu privire la eviden a 
persoanelor, ca urmare a modificării legisla iei în materie – 36 

Conform programării 
anuale 

DEPABD Bucureşti 
DPCEP Dâmbovi a 
Serviciile locale de eviden ă a persoanelor din 



118 
 

Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
ac iuni jude ul Dâmbovi a 

70. Actualizarea corectă a bazei de date, cu toate informa iile 
necesare, pentru ca aceasta să reflecte realitatea existentă , în 
vederea cunoaşterii popula iei, mişcării acesteia, comunicării de 
date şi informa ii institu iilor publice, persoanelor fizice şi juridice 
interesate, precum şi pentru eliberarea documentelor necesare 
cetă enilor romani în rela iile cu statul, cu persoanele fizice şi 
juridice. 

Permanent 
DPCEP Dâmbovi a 
Serviciile locale de eviden ă a persoanelor din 
jude ul Dâmbovi a 

71. 
Eliberarea de acte de identitatea tip carte de identitate pentru to i 

cetă enii care nu şi-au schimbat vechile buletine de identitate, 
inclusiv prin ac iuni cu camera mobilă – 25 ac iuni 

Permanent 

DPCEP Dâmbovi a 
BJABDEP Dâmbovi a 
Serviciile locale de eviden ă a persoanelor din 
jude ul Dâmbovi a 

72. 
Eliberarea de acte de identitate pentru toate persoanele majore care 

nu au încă un act de identitate, inclusiv prin ac iuni cu camera 
mobilă – 25 ac iuni 

Permanent 

DPCEP Dâmbovi a 
BJABDEP Dâmbovi a 
Serviciile locale de eviden ă a persoanelor din 
jude ul Dâmbovi a 

73. 
Reducerea la minim a numărului de persoane cu acte de identitate 

expirate, inclusiv prin ac iuni cu camera mobilă – 60 ac iuni Permanent 

DPCEP Dâmbovi a 
BJABDEP Dâmbovi a 
Serviciile locale de eviden ă a persoanelor din 
jude ul Dâmbovi a 

74. 
Oferirea de informa ii corecte şi complete institu iilor publice, 

persoanelor fizice şi juridice interesate. Permanent 

DPCEP Dâmbovi a 
Serviciile locale de eviden ă a persoanelor din 
jude ul Dâmbovi a 
 

75. 
Ob inerea unui termen cât mai scurt pentru eliberarea căr ilor de 

identitate 
Permanent 

DPCEP Dâmbovi a 
BJABDEP Dâmbovi a 
Serviciile locale de eviden ă a persoanelor din 
jude ul Dâmbovi a 

76. Înfiin area de noi servicii publice comunitare de eviden ă a 2015 DEPABD Bucureşti 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
persoanelor (Cojasca, Şotânga, Runcu, Dragomirteşti etc). DPCEP Dâmbovi a 

Consiliul Local Cojasca 
Consiliul Local Şotânga 
Consiliul Local Runcu  
Consiliul Local Dragomireşti 
Primarul Comunei Cojasca 
Primarul Comunei Şotânga 
Primarul Comunei Runcu  
Consiliul Local Dragomireşti  

77. Ajutarea a cât mai multe persoane, aflate în situa ii dificile – 
bolnave, nedeplasabile, etc., să ob ină noi acte de identitate, care să 
reflecte corect situa ia lor la momentul respectiv. 

Permanent 
DPCEP Dâmbovi a 
Serviciile locale de eviden ă a persoanelor din 
jude ul Dâmbovi a 

78. Organizarea a unor ac iuni cu camera mobilă pentru punerea în 
legalitate a persoanelor aflate la mare depărtare de serviciile locale 
de eviden ă a persoanelor sau care fac obiectul unor măsuri de 
ocrotire şi protec ie socială şi/sau nu realizează venituri, respectiv: 
copiii orfani, abandona i şi persoanele în vârstă, aflate în unită i de 
ocrotire şi protec ie socială, persoane cu handicap ori care 
beneficiază de ajutor social, precum şi pentru persoanele re inute sau 
arestate care nu dispun de mijloace financiare. 

La solicitarea persoanelor 
şi institu iilor interesante 

 

DPCEP Dâmbovi a 
Serviciile locale de eviden ă a persoanelor din 
jude ul Dâmbovi a 

79. Verificări anuale pe linie de stare civilă la cele 89 localită i ale  
jude ului Permanent 

DPCEP Dâmbovi a 
Ofi erii de stare civilă din cadrul primăriilor din 
jude ul Dâmbovi a 

80. Implementarea obiectivelor Programul de Prevenire a scurgerilor 
de informa ii clasificate de inute de  D.P.C.E.P Dâmbovi a  la nivelul 
structurilor publice comunitare locale de eviden ă a persoanelor în 
vederea apărării şi de protejării acestor valori împotriva ac iunilor de 
compromitere, sustragere , alterare, distrugere neautorizată sau 
alterare a formei si con inutului , a accesului ilegal la aceste categorii 

Permanent 
DPCEP Dâmbovi a 
Serviciile locale de eviden ă a persoanelor din 
jude ul Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
de informa ii precum şi pentru înlăturarea  riscurilor si 
vulnerabilită ilor ce pot pune în pericol protec ia informa iilor 
clasificate. 

81. Intensificarea ac iunilor de popularizare în mass-media locală şi 
centrală a demersurilor personalului D.P.C.E.P. Dâmbovi a pe linie 
de stare civilă şi eviden ă a persoanelor în vederea punerii în 
legalitate cu acte care să ateste domiciliul şi reşedin a şi să confirme 
datele de identitate ale titularului în baza documentelor doveditoare 
stabilite de legisla ia în vigoare, 

Permanent 
DPCEP Dâmbovi a 
Serviciile locale de eviden ă a persoanelor din 
jude ul Dâmbovi a 

82. Primirea, verificarea şi avizarea dosarelor de rectificare a actelor 
de stare civilă, transcriere a actelor de stare civilă din străinătate, a 
întocmirilor ulterioare şi reconstituirilor de acte, schimbările de 
nume pe cale administrativă. 

Permanent 
DPCEP Dâmbovi a 
Ofi erii de stare civilă din cadrul primăriilor din 
jude ul Dâmbovi a 

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Basarab I” Dâmbovi a 
83. Achiziționarea i opera ionalizarea S.M.U.R.D. la nivelul celor 11 

subunită i ale inspectoratului. 
2015 MAI / MS / IGSU 

Beneficiar: Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă 
„Basarab I” Dâmbovi a 

84. Achizi ionarea şi introducerea în dotarea inspectoratului a unei 
autofreze care să deservească, func ie de necesită i, echipajele de 
intervenție în situațiile de urgență produse pe perioada sezonului 
rece în localită ile jude ului către care căile de acces sunt blocate din 
cauza zăpezii. 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Beneficiar: Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă 

„Basarab I” Dâmbovi a 

85. Perfec ionarea colaborării cu autorită ile administra iei publice 
locale în derularea programelor de dotare a serviciilor voluntare cu 
tehnică şi mijloace de interven ie în situa ii de urgen ă, prin 
transferul către localită ile cu drumuri greu accesibile a unor 
autospeciale de interven ie din cadrul inspectoratului şi prin 
accesare de programe europene de dezvoltare zonală şi regională. 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Beneficiar: Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă 

„Basarab I” Dâmbovi a 

86. Înfiin area, cu sprijinul Consiliului Jude ean, a unei subunită i de 2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
interven ie în zona Padina - Peştera pe lângă subunitatea de 
jandarmi şi Salvamont Dâmbovi a. 

Beneficiar: Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă 
„Basarab I” Dâmbovi a 

87. Amenajarea Centrului Jude ean de Conducere şi Coordonare a 
Interven iei în spa ii destinate sau construite cu sprijinul Consiliul 
Jude ean. 

2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
Beneficiar: Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă 

„Basarab I” Dâmbovi a 
Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Dâmbovi a 
88. Evaluarea activită ii Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă 

pe anul 2014. 
15.01.2015 

Preşedintele C.J.S.U 
ISU Dâmbovi a – Pregătirea Popula iei 

89. Prezentarea actualizării  componen ei Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen ă Dâmbovi a a Secretariatului Tehnic Permanent 
şi a Grupurilor de Suport Tehnic. 

Februarie 2015 

Preşedintele CJSU 
Inspector Şef 

I.S.U. Dâmbovi a 
Secretariat Tehnic Permanent 

90. Stabilirea personalului care participă la pregătirea în domeniul 
situa iilor de urgen ă – Elaborarea ordinului prefectului în baza 
propunerilor ISU. 

Februarie 2015 
Preşedintele CJSU 

Secretariat Tehnic Permanent 

91. Efectuarea de controale  pentru salubrizarea cursurilor de apă în 
vederea sporirii capacită ii de scurgere a apei în cazul creşterii 
accentuate a debitelor  

30.04.2015 

Preşedintele CJSU 
Inspector Şef 

I.S.U. Dâmbovi a 
Secretariat Tehnic Permanent 

92. Prezentarea pentru analiză şi avizare a planului Comitetului 
Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă al Jude ului Dâmbovi a, pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situa iilor de urgen ă pe anul 2015. 

Aprilie 2015 

Şef Centru Opera ional 
Secretariat Tehnic Permanent 

93. Întocmirea şi prezentarea planului  privind combaterea secetei 
hidrologice şi luarea unor măsuri operative în zona de competen ă a 
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă Dâmbovi a  

Iunie 2015 
Şef Centru Opera ional 

Secretariat Tehnic Permanent 

94. Reactualizarea şi prezentarea spre aprobare a Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor la nivel jude ean. Iunie 2015 

Secretariat Tehnic Permanent 

95. Informarea privind situa iile de urgen ă produse pe teritoriul lunar Inspector Şef 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
jude ului Dâmbovi a. I.S.U. Dâmbovi a 

96. Întocmirea planului de activitate al Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen ă Dâmbovi a pentru anul 2015 şi înaintarea 
acestuia către CNSU/IGSU. 

 Februarie 2015 
I.S.U. Dâmbovi a 

Secretariat Tehnic Permanent 

97. Întocmirea  planului de măsuri al Inspectoratului  
pentru Situa ii de Urgen ă Dâmbovi a  
pentru sezonul de  iarnă 2015-2016. 

15.11.2015 
Preşedintele CJSU 

Secretariat Tehnic Permanent 

98. Raport privind îmbunătă irea infrastructurii de gospodărirea apelor 
cu rol de apărare împotriva inunda iilor, constatările şi măsurile ca 
urmare a ac iunii de verificare la construc iile hidrotehnice cu rol de 
apărare împotriva inunda iilor din administrarea SGA Dâmbovi a şi 
SHI Văcăreşti 

30.11.2015 

Preşedinte C.J.S.U. 
Inspector Şef I.S.U. 

Secretariat Tehnic Permanent 

99. Transmiterea către Comitetul Na ional pentru Situa ii de Urgen ă a 
informărilor privind activitatea desfăşurată. Întocmirea şi 
transmiterea la IGSU/CNSU  a sintezelor informative cu privire la 
gestionarea situa iilor de urgen ă pe tipuri de dezastre la nivelul 
zonei de competen ă (conform Ordinului 45854/04.04.2007). 

Trimestrial / la solicitare 

ISU Dâmbovi a 
Secretariat Tehnic Permanent 

Compartiment M.S.U.D. 

100. Coordonarea activită ilor de evaluare a pagubelor (fizice şi valorice) 
determinate de calamită i naturale şi modalită ile de refacere a 
obiectivelor afectate. Constituirea şi aprobarea comisiilor pentru 
evaluarea pagubelor, deplasarea acestora la fa a locului, stabilirea 
măsurilor ce se impun. 

De câte ori este cazul Secretariat Tehnic Permanent 

101. Organizarea de exerci ii de simulare a inunda iilor la nivelul unui 
bazin hidrografic pentru verificarea modului de func ionare a 
fluxului informa ional hidrometeorologic de avertizare a popula iei, 
precum şi a capacită ii de răspuns a de inătorilor de lucrări şi 
autorită ilor publice locale. 

2015 Preşedintele CJSU 

102. Coordonarea ac iunilor de interven ie în zonele afectate de 
calamită i naturale – analizarea situa iei existente, propuneri CJSU 

De câte ori este cazul Compartimentul Control şi Inspec ie pentru Calitatea 
Lucrărilor de Construc ii Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
în legătură cu măsurile ce trebuie luate. Director Sistemul de Gospodărire a Apelor 

103. Declararea stării de alertă la nivelul jude ului sau în mai multe 
localită i ale jude ului şi propunerea instituirii stării de urgen ă. 

De câte ori este cazul ISU Dâmbovi a 
Inspec ia de Prevenire 

104. Verificarea activită ii desfăşurate de Comitetele Locale pentru 
Situa ii de Urgen ă 

2015 I.S.U. Dâmbovi a 
Pregătirea Popula iei 

105. Convocare de pregătire  cu Şefii serviciilor voluntare pentru situa ii 
de urgen ă 

Trimestrial I.S.U. Dâmbovi a 
Pregătirea Popula iei 

106. Instructajul de pregătire cu Preşedin ii Comitetelor Locale pentru 
Situa ii de Urgen ă. 

Anual I.S.U. Dâmbovi a 
Pregătirea Popula iei 

107. Convocare de pregătire  cu Şefii centrelor operative cu activitate 
temporară/ inspector de protec ie civilă/cadru tehnic cu atribu ii în 
domeniul  apărării împotriva incendiilor de la municipii si oraşe 

Anual I.S.U. Dâmbovi a 
Pregătirea Popula iei 

108. Instructaj de pregătire cu Şefii centrelor operative cu activitate 
temporară/ inspector de protec ie civilă de la comune 

Anual I.S.U. Dâmbovi a 
Pregătirea Popula iei 

109. Convocare de pregătire cu şefii centrelor de urgen ă de la nivelul 
operatorilor economici şi institu iilor publice clasificate cu risc 

Anual ISU Dâmbovi a 
Ofi er Rela ii Publice 

110. Mediatizarea măsurilor şi a regulilor de comportare în situa ii de 
risc sau de urgen ă. Realizarea de pliante, broşuri, articole, 
emisiuni radio-tv, pe tipuri de risc. 

2015 Secretariat Tehnic Permanent 

111. Mediatizarea situa iilor de urgen ă produse la nivelul jude ului 
Dâmbovi a – informarea popula iei, prin intermediul mass-media, 
cu privire la situa iile de urgen ă produse. 

2015 I.S.U. Dâmbovi a 
Secretariat Tehnic Permanent 

Prim ria oraşului Titu 
112. Plan local comun de ac iune pentru creşterea gradului de siguran ă a 

elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincven ei juvenile 
în incinta şi în zonele adiacente unită ilor de învă ământ 
preuniversitar din oraşul Titu, în anul şcolar 2014-2015 

2015 Primăria oraşului Titu 
I.P.J. Dâmbovi a 

Poli ia oraşului Titu 

113. Plan de cooperare pentru men inerea unui climat corespunzător de 2015 Primăria oraşului Titu 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
siguran ă publicăprecum şi pe linia îndeplinirii activită ilor şi 
misiunilor specifice în domeniul circula iei pe drumurile publice 

I.P.J. Dâmbovi a 
Poli ia oraşului Titu 
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14. CULTURA 
 
 

Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Direc ia pentru Cultur  a județului Dâmbovi a 
1.  Protejarea, conservarea, şi restaurarea patrimoniului cultural 

 mobil, imobil şi imaterial: 
2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

2. Executarea de inspectii si controale privind protejarea, conservarea 
şi restaurarea    monumentelor istorice 
  

2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

3. Executarea de inspectii si controale privind modul in care  sunt 
respectate prevederile avizelor de specialitate 
  

2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

4. Executarea de controale privind modul de amplasare a insemnului 
distinctiv care atesta regimul de monument istoric al unui bun 
imobil 

2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

5. Formularea de propuneri de revitalizare si punere  in valoare a 
monumentelor  

2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

6. Coordonarea lucrarilor de conservare, consolidare si restaurare a 
monumentelor istorice; 

2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

7. Actualizarea bazei de date privind bunurile culturale mobile de pe 
raza jude ului Dambovita 

2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

8. Verificarea modului de pastrare în siguran ă şi starea de conservare 
a bunurilor culturale mobile 

2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

9. Întocmirea de parteneriate cu institu ii abilitate in vederea executarii 
de controale privind îndeplinirea obligatiilor de plata a contribu iilor 
la fondul cultural national 

2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

10. Creşterea gradului de acces şi de participare la cultură 
 

2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
11. Promovarea şi dezvoltarea crea iei contemporane şi sus inerea 

creatorilor 
2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

12. Săptămâna PRO EUROPA 2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 
13. Schimburile  culturale tradi ionale statorinicite  între institu iile 

culturale subordonate Consiliului Jude ean Dâmbovi a şi, respectiv 
Primǎriei Târgovişte cu  Primăria Municipiului Chişinău, Uniunea 
Scriitorilor din Republica Moldova  

2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

14. Sprijin acordat tuturor  ONG-urilor cu activitate în domeniul culturii  2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 
15. Inventarierea şi identificarea  bunurilor culturale mobile care ar 

putea fi susceptibile de a face parte din patrimoniu, aflate în lăcaşele 
de cult şi unită ile de învă ǎmânt din jude  

2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

16. Monitorizarea strictǎ şi actualizarea permanentǎ a bazei de date a 
institu iei şi actualizarea Listei monumentelor de for public 

2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

17. Promovarea în continuare a imaginii institu iei, a noutǎ ilor 
legislative în domeniu, ca şi sensibilizarea  unui cât mai larg 
segment de popula ie pentru cunoaşterea şi respectarea valorilor de 
patrimoniu 

2015 Direc ia pentru Cultură a județului Dâmbovi a 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a  - Centrul Jude ean de Cultur  Dâmbovi a 
18. De Dragobete Februarie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 
19. Sărbătoarea  „Tudori a – Konski velikden”(Paştele cailor) Februarie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i Asociația 

„Zaedno” 
20. „Festivalul de muzică lăutărească a tinerilor rromi” 

 
Martie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i Asocia ia 

„Romanes Dâmbovi a” 
21. Proiectul cultural – educa ional „Să ştii mai multe, să fii mai bun” Aprilie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 
22. Paştele – tradi ii şi semnifica ii Aprilie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 
23. „Ziua Interna ională a Rromilor de Pretutindeni”, 

 
 

Aprilie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i Asocia ia 
„Romanes Dâmbovi a” 
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Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
24. Sărbătorirea zilei de 9 mai Mai 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i Primăria 

Municipiului Târgovi te 
25. Festivalul „Art For You” realizat în colaborare cu Liceul de Arte 

„Bălaşa Doamna” 
Mai 2015  Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i Liceul de 

Arte „Bălaşa Doamna” 
26. Concursul Na ional de Poezie „Constantin Virgil Bănescu” – edi ia 

a VI-a 
Mai 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 

27. Festivalul – Concurs Na ional de Cultură şi Literatură „Primăvara 
Albastră” – edi ia a XII-a, Pucioasa 

Mai 2015  Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i Centrul 
Cultural „I.A. Brătescu Voine ti” Pucioasa 

28. Colocviul Interna ional „Latinitate-Romanitate-Românitate” – edi ia 
a XIV-a 

Mai 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i 
Universitatea ”Valahia” 

29. De Rusalii - Târg Iunie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 
30. Şezătoarea copiilor Iunie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 

 
31. Festivalul „Dracula” Iunie 2015  Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i Primăria 

Municipiului Târgovi te 
32. Festivalul jude ean de interpretare a cântecului popular 

”Rodica Bujor” 
Iunie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 

33. Concursul Na ional de Interpretare Instrumentală „W. A. Mozart” - 
edi ia a XIX-a 

Iunie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i Liceul de 
Arte „Bălaşa Doamna” 

34. Festivalul Na ional de Muzică Uşoară şi Muzică Populară „Cununa 
Petrolului” – edi ia a VII-a, desfăşurat la Moreni 

Iunie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i Clubul 
Copiilor Moreni 

35. Festival – Concurs pentru Copii „Iedera, un col  de rai” – edi ia a V-
a 

Iunie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i oala 
Gimnazială Iedera 

36. Tabăra na ională de sculptură şi istoria artelor „Vasile Blendea” – 
edi ia a II-a 

Iulie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 

37. Tabăra de pictură Iulie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 
38. Tabăra de crea ie „O vară de poveste” – edi ia a IV-a 

 
Iulie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 
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0 1 2 3 
39. Festivalul „Padina Fest” Iulie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i Asociația 

„Padina Fest” 
40. Sărbătorirea Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi 

Mitropolitul ării Româneşti 
August 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i 

Arhiepiscopia Târgovi te 
41. Târgul Meşterilor Populari – edi ia a XIII-a, organizat cu ocazia 

Zilelor Municipiului Târgovişte 
Septembrie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 

42. Festivalul Na ional de Roman e „Crizantema de Aur” Octombrie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i Primăria 
Municipiului Târgovi te 

43. Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular „Ileana 
Sărăroiu” – edi ia a III-a 

Noiembrie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 

44. Concursul Na ional de Literatură “Moştenirea Văcăreştilor” – edi ia 
a 47-a 

Noiembrie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 

45. Aniversarea a 10 ani de existen ă a Societă ii Scriitorilor 
Târgovişteni 

Noiembrie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița i 
Societatea Scriitorilor Târgovi teni 

46. Alaiul Colindelor - manifestare organizată cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă  

Decembrie 2015 Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a  - Complexul Na ional Muzeal „Curtea Domneasc ” 
47. “Ziua Culturii Na ionale” 

-eveniment aniversar- 
15 Ianuarie 2015 Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domnească” 

48. "Eu ti-s frate,  
tu mi-esti frate!" 
-proiect educa ional- 

24 Ianuarie 2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a, Complexul Na ional 
Muzeal “Curtea Domnească” 

49. Salon interna ional de fotografie  
-expozi ie temporară- 

Februarie 2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a, Complexul Na ional 
Muzeal “Curtea Domnească”,  

Grupul Fotografic Târgovişte – GFT 2011 
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0 1 2 3 
50. “Cu şi despre Caragiale”  

-proiect educa ional şi expozi ie temporară-  
(eveniment dedicat marelui dramaturg român I. L. Caragiale) 
 

Februarie 2015 Consiliul Jude ean Dâmbovi a, Complexul Na ional 
Muzeal “Curtea Domnească”Şcoala ”Vasile 
Cârlova”, Şcoala „Ion Alexandru Brătescu-

Voineşti” 

51. “Realizarea de măr işoare şi felicitări pentru 1 Martie!” 
-proiect educa ional- Februarie 2015 Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domnească” 

52. “Jurnal de modă veche. Rochia de bal”  
-expozi ie itinerantă- 

Februarie – Martie 2015 Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domnească” 

53. „Constantin Brâncoveanu între Bucureşti şi Târgovişte” -sesiune 
ştiin ifică na ională- 

Primăvara anului 2015. 
Durata sesiunii: 2 zile 

Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domnească” 

54. “Meşteşugul prelucrării lemnului în jude ul Dâmbovi a” 
-proiect expozi ional- Martie - Aprilie 2015 Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domnească” 

55. “Balurile: modă, teme şi accesorii în secolul al XIX-lea” 
-proiect educa ional- Martie – Aprilie 2015 Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domnească” 

56. “Meşteşuguri tradi ionale” 
-expozi ie de etnografie- 

Aprilie 2015 Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domnească” 

57. “La şezătoare” 
-proiect educa ional- Aprilie 2015 Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domnească” 

58. “Pas cu pas prin oraş. Locuri şi personalită i de odinioară” 
 -proiect educa ional- Aprilie 2015 Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domnească” 

Biblioteca jude ean  „Ion Heliade R dulescu” 
59. Realizarea programului de dezvoltare, eviden ă, prelucrare şi 

organizarea colec iilor 
2015 Biblioteca Jude eana Dâmbovi a 

60. Dezvoltarea serviciilor informatizate ale bibliotecii 2015 Biblioteca Jude eana Dâmbovi a 
61. Realizarea programului de anima ie culturală 2015 Biblioteca Jude eana Dâmbovi a 

Societatea Scriitorilor Târgovişteni 
Centrul Jude ean de Cultură 
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0 1 2 3 
Primăria Municipiului Târgovişte 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a 
Asocia ia de prietenie „Jose Marti” 

Ministerul Culturii 
Oficiul de Stat pentru Inven ii şi Mărci, cadre 

didactice şi bibliotecari 
62. Realizarea programului de coordonare metodică 2015 Biblioteca Jude eana Dâmbovi a 
63. Realizarea programului de cercetare, de valorificare a patrimoniului 

şi a fondului documentar 
2015 Biblioteca Jude eana Dâmbovi a 

64. Comunicarea serviciilor şi colec iilor bibliotecii 2015 Biblioteca Jude eana Dâmbovi a 
65. Realizarea programului de dezvoltare profesională 2015 Biblioteca Jude eana Dâmbovi a 
66. Atragerea de resurse externe 2015 Biblioteca Jude eana Dâmbovi a 
67. Diversificarea serviciilor bibliotecilor publice orăşeneşti şi 

comunale pentru public 
2015 Biblioteca Jude eana Dâmbovi a 

68. Coordonarea proiectului EUROPE DIRECT Târgovişte 2015 Biblioteca Jude eana Dâmbovi a 
Prim ria oraşului G eşti 
69. Dezvoltarea patrimoniului cultural prin sus inerea financiara a 

construirii catedralei 
2015 Primăria oraşului Găeşti 

70. Atragerea de fonduri pentru finan area si implementarea proiectului 
Reabilitare si extindere Casa de Cultura oraş Gaesti 

2015 Primăria oraşului Găeşti 
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15. TINERET ŞI SPORT 
 

 
Nr. 
crt. Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Direc ia Jude ean   pentru Sport și Tineret Dâmbovi a 
ACTIVITATE SPORTIVA: 
1. PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA - 61 

actiuni 
 a) SCOP: Valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem 
organizat de selectie, pregatire, competitie pentru ameliorarea 
rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obtinerea victoriei.  
b) OBIECTIVE: 
 -Dezvoltarea activitatii sportive pe plan local si national;  
-Asigurarea reprezentarii sportivilor in competitii pe plan local si 
national;  
-Organizarea si desfasurarea calendarului sportiv judetean;  
- Organizarea competitiilor cu caracter de selectie pentru sportul de 
performanta;  
- Sprijin material pentru sportivii de performanta si mare 
performanta. 
-Indrumare si control in Asociatii si Cluburi sportive de pe raza 
judetului. 
-Sprijinirea in organizarea Campionatelor Internationale in Sala 
Polivalenta cum ar fi: Campionatul International de lupte libere si 
greco romane; Campionatul International de tineret de sambo; 
Campionatul International de tineret la judo; 
-Meciuri din organizare proprie a echipei de baschet şi volei feminin 
CSM Targoviste din Cupa Euroliga cat si cele nationale din 
Campionatul intern; 
- Meciuri din orgnizare proprie a echipelor masculine si feminine de 

2015 Direc ia Jude eană  pentru Sport i Tineret 
Dâmbovi a 
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0 1 2 3 
handbal ale CS Valahia Universitatea Targoviste; 

2. SPORTUL PENTRU TOTI - 16 actiuni 
  a) SCOP: Practicarea sportului pentru sanatate, educatie, recreere 
ca parte integranta a modului de viata in vederea mentinerii starii de 
sanatate a individului si societatii.  
 b) OBIECTIVE: 
- Atragerea populatiei de toate varstele in activitati de practicare a 
sportului pentru sanatate si recreere; - Mentinerea si valorificarea 
traditiilor in domeniul sportului; 
- Organizarea de activitati proprii avand ca scop antrenarea a cat 
mai multi locuitori ai judetului in practicarea exercitiilor fizice;  
- Continuarea procesului national de prevenire a violentei si a 
dopajului precum si promovarea tolerantei si FAIR-PLAY-lui in 
sport prin activitati specifice in parteneriat cu organele abilitate; 
 - Organizarea de activitati sportive dedicate zilelor: Municipiului 
Targoviste, zilei de 1 Iunie, zilei Nationale a Romaniei, Marii Uniri. 
-  Crearea conditiilor optime pentru desfasurarea competitiilor 
cuprinse in Olimpiada Nationala a Sportului Scolar. 

 
 
 
 

2015 
 

2015 
 
 

Periodic 
 

 

Direc ia Jude eană  pentru Sport i Tineret 
Dâmbovi a 

3. INITIEREA, FUNCTIONAREA , DEZVOLTAREA SI 
MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE SPORTIVE 

a) SCOP: asigurarea conditiilor optime pentru pregatirea si 
desfasurarea activitatilor de pregatire si competitionale;  
b) OBIECTIVE: 
-intretinerea, dezvoltarea si modenizarea bazei sportive la nivelul 
cerintelor. 
- reparatii capitale la acoperisul Salii Sporturilor si la exteriorul 
acesteia. 

2015 Direc ia Jude eană  pentru Sport i Tineret 
Dâmbovi a 

ACTIVITATE TINERET: 
4. Întocmirea şi aprobarea de către MTS a calendarului de ac iuni ianuarie- martie 2015 DJST Dâmbovi a- Compartimentul Tineret 
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proprii şi/sau în parteneriat ale DJST Dâmbovi a pe anul 2014 

5. Consiliere oferită ONGT-urilor, privind metodologia de finan are a 
proiectelor de tineret în anul 2015 

martie-aprilie 2015  DJST Dâmbovi a- Compartimentul Tineret 

6. Organizarea Concursului Local de Proiecte de Tineret(CLPT) 
pentru 2015 

martie-mai 2015 DJST Dâmbovi a- Compartimentul Tineret 

7. Organizarea, finan area şi decontarea proiectelor/ac iunilor de 
tineret proprii ale DJST Dâmbovi a: ac iuni de tineret, tabără 
socială, tabere tematice şi/sau na ionale, tabere de odihnă tabără 
pentru copii cu dizabilită i. 

aprilie-noiembrie  
2015 

DJST Dâmbovi a- Compartimentul 
Tineret+Institu ii publice+ONGT 

8. Finan area, monitorizarea şi decontarea ac iunilor de/pentru tineret 
ale ONGT 

mai-decembrie 2015 DJST Dâmbovi a- Compartimentul Tineret+ONGT 

Consiliul Jude ean Dâmbovi a 
9. Realizarea Clubului Adolescenţilor şi a programelor „Vacan ă la 

bibliotecă” şi „Pofti i la lectură, muzică şi voie bună”. 
 

2015 - Biblioteca Jude eana Dâmbovi a 
- Complexul Na ional Muzeal Curtea Domnească 

Târgovişte 
10. Campanie de ecologizare „Salva i Bucegii!” Iulie 2015 - Biblioteca Jude eana Dâmbovi a, Centrul Europe 

Direct Târgovişte 
- Serviciul EURODESK, 

- Centrele EUROPE DIRECT ARGEŞ ŞI MIZIL 
 

11. Şcoala de vară pentru copii şi tineri August 2015 - Biblioteca Jude eana Dâmbovi a, Centrul Europe 
Direct Târgovişte 

- Oficiul de Stat pentru Inven ii şi Mărci, cadre 
didactice şi bibliotecari 

12. LUMEA DE LA MARGINE. Descoperind Balcanii şi moştenirea 
lor europeană 

Mai 2015 - Biblioteca Jude eana Dâmbovi a, Centrul Europe 
Direct Târgovişte 

- Colegiul Na ional Nicolae Titulesu Pucioasa, 
- Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a, 

- Centrul Cultural Ion Alexandru Brătescu Voineşti  
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Prim ria municipiului Târgovişte 
13. Complexul turistic de  natatie - Targoviste 2015 Primăria Municipiului Târgovişte 

Prim ria municipiului Moreni 
14. Construire Sala Sport la Scoala nr.1 Moreni  2015 Primăria municipiului Moreni 

Prim ria orasului Gaesti 
15. Modernizarea bazelor sportive prin realizarea unei Sali de sport si 

modernizarea celor existente in cadrul institu iilor de invatamant 
2015 Primăria oraşului Găeşti 

16. Sus inerea financiara a Cluburilor Sportive 2015 Primăria oraşului Găeşti 
17. Lucrări de reabilitare a Stadionului orăşenesc 2015 Primăria oraşului Găeşti 

Prim ria oraşului Titu 
18. Asigurarea în mod gratuit a accesului la Internet şi informa ie 

tehnologizată în cadrul Centrul de Tineret Titu – 1 ac iune 
2015 Primăria Oraşului Titu 

19. Organizarea şi desfăşurarea de competi ii sportive interne – 3 
ac iuni 

2015 Primăria Oraşului Titu 
A.C.S. URBAN Titu 

Unită ile de învă ământ 
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16. ALTELE 
 
 
Nr. 
crt. 

Ac iunea/obiectivul Termen Entitatea implicat  în realizare 

0 1 2 3 
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Dâmbovi a 
1. Respectarea prevederilor legale privind implementarea programului 

de încurajare a consumului de fructe în şcoli, conform  Ordonan ei 
de Urgen ă a Guvernului nr. 24/2010 si de respectare a prevederilor 
OUG96/2001 – 25 acţiuni 

2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

2. Verificarea    respectarii drepturilor consumatorilor la patinoare – 1 
acţiune 

Trimestrul I 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

3. Verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia 
consumatorilor la comercializarea painii si produselor de panificatie 
– 50 acţiuni 

2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

4. Verificarea modului de respectare a prevederilor Ordinului comun 
nr.724/1082/360/2013 privind atestarea produselor traditionale – 4 
acţiuni 

Trimestrul I 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

5. Verificarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor in 
cadrul vanzarilor de soldare – 10 acţiuni 

Trimestrul I 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

6. Respectarea prevederilor legale la indicarea preturilor la 
comercializarea produselor alimentare 
Verificarea incadrarii in data durabilitatii minimale de consum a 
produselor alimentare – 20 acţiuni 

Trimestrul I 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

7. Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind 
comercializarea si calitatea orezului – 9 acţiuni 

Trimestrul I 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

8. Verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia 
consumatorilor la prestarea serviciilor de optica medicala - 
10 acţiuni 
 

Trimestrul I 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  
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9. Verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia 

consumatorilor la comercializarea dispozitivelor medicale -  
2 acţiuni 

Trimestrul I 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

10. Verificarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la 
comercializarea florilor – 4 acţiuni 

Trimestrul I 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

11. Verificarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la 
comercializarea bauturilor spirtoase – 10 acţiuni 

Trimestrul I 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

12. Verificarea respectarii prevederilor legale  privind   comercializarea 
produselor second-hand – 4 acţiuni 

Trimestrul I 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

13. Respectarea prevederilor legale la comercializarea pestelui – 10 
acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

14. Supravegherea pie ei privind calitatea, etichetarea, depozitarea şi 
modul de  comercializare  a preparatelor din carne – 14 acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

15. Respecatea drepturilor consumatorilor la casele de schimb valutar  - 
5 acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

16. Respectarea prevederilor legale privind calitatea, modul de 
comercialziare si etichetare a produselor specifice sarbatorilor 
pascale – 20 acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

17. Verificarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la 
prestarea serviciilor de schimb valutar - 5 acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

18. Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei 
consumatorilor in unitatile de cazare turistica si de alimentatie 
publica aferente  - 6 acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

19. Modul de comercializare, denumire,  si etichetare a articolelor de 
incaltaminte  -10 acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

20. Modul de comercializare, denumire, marcare si etichetare a 
produselor textile – 20 acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

21. Respectarea prevederilor legale privind calitatea, modul de Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
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comercialziare ,etichetare si prezentare a painii si produselor de 
panificatie – 10 acţiuni 

Consumatorilor Dâmbovi a  

22. Respectarea prevederilor legale la comercializarea detergentilor si a 
altor produse considerate sa detergenti – 5 acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

23. .Respectarea prevederilor legale privind etichetarea si eficienta 
energetica a lampilor de uz casnic – 6 acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

24. Modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea si modul 
de etichetare, prezentare si publicitate a laptelui de consum,a 
produselor lactate si unt – 15 acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

25. Respectarea prevederilor legale privind etichetarea si eficienta 
energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic - 4 acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

26. Verificarea respectarii prevederilor legale la service auto - 5 acţiuni Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

27. Verificarea respectarii prevederilor legale  privind protectia 
consumatorilor referitor la compatibilitatea electromagnetica a 
aparatelor electrice si electronice precum si la nivelul de zgomot 
transmis prin aer de aparatura electrocasnica – 2 acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

28. Verificarea respectarii prevederilor legale  privind protectia 
consumatorilor la echipamentele electrice de joasa tensiune – 3 
acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

29. Respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei 
consumatorilor la comercializarea produselor periculoase - 6 acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

30. Respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei 
consumatorilor la comercializarea produselor de protectie solara  - 4 
acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

31. Respectarea prevederilor legale la comercializarea jucariilor – 7 
acţiuni 

Trimestrul II 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

32. Respectarea conformitatii,calitatii,conditiilor de comercializare si 
etichetare a alimentelor comercializate in chioscurile si unitatile de 

Trimestrul III 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  
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alimentatie publica din incinta strandurilor,piscinelor,bazinelor de 
inot, precum si in zonele de agrement,parcuri de distractie, precum 
si inchirierea echipamentelor de agrement  - 5 acţiuni 

33. Respectarea prevederilor legale privind calitatea, modul de 
comercialziare ,etichetare si prezentare a apelor minerale, bauturilor 
racoritoare si sucurilor de fructe – 8 acţiuni 

Trimestrul III 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

34. Respectarea prevederilor legale privind calitatea, modul de 
comercialziare ,etichetare si prezentare a painii si produselor de 
panificatie – 15 acţiuni 

Trimestrul III 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

35. Respectarea prevederilor legale privind calitatea, modul de 
comercialziare ,etichetare si prezentare a produselor alimentare din 
mediul urban si rural – 10 acţiuni 

Trimestrul III 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

36. Verificarea respectarii prevederilor legale  privind  furnizarea 
informatiilor referitoare la consumul de carburant si emisiile de 
CO2 ale autoturismelor noi, destinate consumatorilor la 
comercializare  - 4 acţiuni 

Trimestrul III 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

37. Verificarea respectarii prevederilor legale  privind  deseurile de 
echipamente electrice si electronice-DEEE – 3 acţiuni 

Trimestrul III 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

38. Verificarea respectarii prevederilor legale  privind protectia 
consumatorilor in gradinitele cu program prelungit si in caminele 
studentesti – 4 acţiuni 

Trimestrul III 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

39. Verificarea respectarii prevederilor legale  privind  comercializarea  
soldarilor  - 5 acţiuni 

Trimestrul III 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

40. Verificarea  modului de respectare a conformită ii, calită ii 
produselor/serviciilor, condi iilor de comercializare şi etichetare a 
alimentelor comercializate de :  
unită ile de alimenta ie publică ( unită i fast- food, restaurant auto-
servire, bufet tip expres, pizzerie, snack-bar etc- restaurante, terase, 
rotiserii, braserii, berarii, etc.) atât din mediul urban cât si din 

2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  
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0 1 2 3 
mediul rural -  70 acţiuni 

41.  Respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei la 
comercializarea bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii 
si acumulatori – 4 acţiuni  

Trimestrul III 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

42. Respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei 
consumatorilor privind modul de etichetare al gemurilor, jeleurilor 
si marmeladelor de fructe, precum si al piureului de castane indulcit 
– 6 acţiuni 

Trimestrul III 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

43. Verificarea calitatii, modul de comercializare si de etichetare a 
produselor alimentare provenite din  alte tari, comercializate prin 
hipermarketuri, lanturi de magazine, magazine cu profil alimentar – 
5 acţiuni 

Trimestrul IV 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

44. Respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei 
consumatorilor privind modul de etichetare si comercializare a 
alimentelor specifice sarbatorilor de iarna – 15 acţiuni 

Trimestrul IV 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

45. Verificarea modului de asigurare a securitatii utilizatorilor de jucarii 
– 7 acţiuni 

Trimestrul IV 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

46. Respectarea drepturilor consumatorilor în unită ile de cazare 
turistică şi de alimenta ie publică aferente – 5 acţiuni 

Trimestrul IV 2015 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Dâmbovi a  

Direc ia Jude ean  de Statistic  Dâmbovi a 
47. Colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor către INS - 

sediul central, pentru cercet rile statisticece au ca sursă de 
finan are bugetul de stat, conform graficului cercet rilor statistice 
anuale şi infra-anuale  

Lunar Direc ia Jude eană de Statistică Dâmbovi a 

48. Colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor către INS - 
sediul central, pentru cercet rile statistice ce au finan are din 
fonduri externe, conform graficului cercet rilor statistice  

Lunar Direc ia Jude eană de Statistică Dâmbovi a 

49. Punerea la dispozi ia factorilor de decizie şi agen ilor economici a 
datelor necesare fundamentării şi aprecierii realizării politicilor de 

Lunar Direc ia Jude eană de Statistică Dâmbovi a 
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dezvoltare economică şi socială în profil  teritorial.  

50. Întărirea rela iei cu mass-media atât în ce priveşte difuzarea datelor 
şi informa iilor statistice în vederea informării opiniei publice, dar şi 
pentru popularizarea unor ac iuni cu caracter statistic.  

Lunar Direc ia Jude eană de Statistică Dâmbovi a 

51. Îmbunătă irea managementului calită ii şi optimizarea proceselor 
opera ionale 

Lunar Direc ia Jude eană de Statistică Dâmbovi a 

52. Perfec ionarea şi îmbunătă irea competen ei profesionale a 
personalului 

Lunar Direc ia Jude eană de Statistică Dâmbovi a 

53. Dezvoltarea unor rela ii de colaborare cu mediul academic Lunar Direc ia Jude eană de Statistică Dâmbovi a 
54. Elaborarea de lucrări de sinteză economică, studii şi analize, 

informări privind dezvoltarea economico-socială a jude ului, 
municipiului, oraşelor şi comunelor. 

Lunar Direc ia Jude eană de Statistică Dâmbovi a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


