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Institu ia Prefectului  Jude ul Dâmbovi a  
 

Priorit i - obiective principale i Planul de ac iuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020,  
aprobat prin Hot rârea Parlamentului nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului  

i stadiul realiz rii în semestrul II 2017 
 

            - mii €- (curs BNR 29.01.2018: 1 €=4,654 lei)  

DOMENIU/OBIECTIVE/DIRECȚII DE ACȚIUNE DIN 
HOTĂRÂREA PARLAMENTULUI NR. 53/2017 

UNITATE DE MĂSURĂ (UM) PROPUS 2017 
 

REALIZAT 
SEM. II 2017 

PRIORIT I – OBIECTIVE PRINCIPALE    

I. PROGRAMUL DE POLITICI PUBLICE PERIOADA 
2017-2020 

   

1.1 Dotarea și îmbunătățirea condițiilor de lucru a personalului din 
Instituțiile publice. 

 

mii € 
65361,02 34097,26 

II. ECONOMIE. POLITICI  INDUSTRIALE    

2.1 Investitii str ine : 
 

Total investiții / Număr de firme străine înființate 
 2752,47/21 

- Activitati de spectacole, culturale si recreative 
- Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 
- Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea 

autovehiculelor si motocicletelor 
- Constructii 
- Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, 

activitati de decontaminare 
- Industria prelucratoare 
- Informatii si comunicatii 

 

 

21,49/1 
42,97/1 

322,30/7 
644,61/2 
49,42/2 

1650,19/7 
21,49/1 

2.2  Investi ii române ti: 
 

Total investiții / Număr de firme românești înființate 
 352092,82/650 

- Activitati de servicii administrative si activitati de servicii 
suport 

- Activitati de spectacole, culturale si recreative 
- Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 
- Agricultura, silvicultura si pescuit 
- Alte activitati de servicii 
- Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea 

autovehiculelor si motocicletelor 
- Constructii 
- Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, 

activitati de decontaminare 
- Hoteluri si restaurante 

 

 

 
1289,21/30 
709,07/17 

4888,27/49 
558,66/13 

1074,34/25 
14015,90/147 

 
47211,00/88 
162434,46/8 

 
1675,98/35 
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- Industria prelucratoare 
- Informatii si comunicatii 
- Intermedieri financiare si asigurari 
- Invatamant 
- Sanatate si asistenta sociala 
- Transport si depozitare 
- Tranzactii imobiliare 

3388,48/70 
108444,35/25 

322,30/6 
322,30/6 
644,61/15 

4598,20/106 
515,69/10 

 2.3 Proiecte în domeniul resurselor minerale neenergetice Total număr proiecte NEC NEC 

mii € NEC NEC 

III. TURISM    

3.1 Investiţii demarate/ finalizate în turism Total investiții 7 0 

mii € 27194,12 
 

0 

3.2 Programe/proiecte de promovare a locațiilor și serviciilor 
turistice 

Total număr programe/proiecte 3 2 

mii € 26,09 18,05 

3.3 Prezervarea și valorificarea obiectivelor de patrimoniu natural Total număr acțiuni NEC NEC 

mii € NEC NEC 

IV. POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM    

4.1 Programul Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului (PNDA) 
pentru autorități locale și mediul de afaceri – înfiinţarea a cel puţin 
a un incubator/parc industrial/parc tehnologic 

Total număr parcuri tehnologice/industriale NEC NEC 

mii € NEC NEC 

4.2  Programul Start Up Nation Total număr accesări program NEC NEC 

mii € NEC NEC 

V. POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI 
JUSTIŢIEI SOCIALE 

   

5.1 Programe/proiecte privind promovarea incluziunii sociale şi 
combaterii sărăciei şi a discriminării, sprijinind persoanele 
defavorizate (inclusiv pe romi) să aibă acces la piaţa muncii şi să-
şi îmbunătăţească starea de sănătate şi condiţia socială. 

Total număr programe implementate sau în curs de 
implementare 

7 7 

5.2 Proiecte privind reducerea abandonului şcolar Total număr proiecte, număr de copiii înscriși și 
reintegrați 

3 
643 

3 
201 

5.3 Crearea de noi locuri de muncă și măsuri pentru reintegrarea 
pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată 

Total număr locuri de muncă  
 Total număr persoane reintegrate 

445 
300 

268 
14 

5.4 Rata șomajului pe județ  
6.40% 5.25% 

5.5 Persoane cu dizabilități / programe de sprijin  Total număr persoane/ programe 7 programe/ 
415 persoane 

7 program/ 
368 persoane 

5.6 Noi locuri de muncă create  Total număr de locuri noi create 
7500 3909 
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5.7 Persoane asistate social Total număr persoane 162.302 165.677 

5.8 Programe privind construția locuinţe sociale destinate familiilor 
dezavantajate, victimele violenţei în familie, centrelor de criză 
pentru situaţiile de viol și dependenți de droguri  
 

Total număr locuințe/centre  înființate NEC NEC 

5.9 Înfiinţarea de centre pentru persoanele vârstnice Total număr de centre înființate şi număr persoane  
beneficiare. 

1/160 1/70 

5.10 Înfiinţarea de centre regionale specializate pentru asistarea  
copiilor cu dizabilității și tulburări de comportament  
 

Total număr de centre înființate și număr de copii cu 
dizabilități asistați 

NEC NEC 

VI. POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 
 

   

6.1 Sporirea calităţii actului educaţional prin crearea de competenţe 
şi abilităţi specifice economiei cunoaşterii, a mobilităţii personalului 
didactic şi de cercetare şi a dezvoltării armonioase prin educaţie 
fizică şi sport 
 

Valoare totală proiecte investiții în educație: 
-grădiniță 
-scoli 
-licee – 9 - cuprinse în ROSE (PROIECTUL PRIVIND 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR) 
Num r elevi înscri i în cele 9 licee - 5071 
Num r profesori  -  361 
din care, nr. profesori titularizaţi - 268 

 
 
 
 

128,53 

 
 
 
 

0 

6.2 Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie Total număr grădiniţe/număr copii NEC NEC 

6.3 Înfiinţarea liceelor de antreprenoriat/ scoli profesionale Total număr licee/număr elevi NEC NEC 

6.4Conectarea şcolilor la Internet prin conexiuni de mare viteză. 
 

Total număr scoli  NEC NEC 

mii € NEC NEC 

6.5 Modernizarea taberelor pentru elevi şi studenţi concomitent cu 
creşterea capacităţii de cazare a acestora 

Total număr tabere modernizate 
Total număr tabere noi 

NEC NEC 

mii € NEC NEC 

6.6 Construcţia de cămine studenţeşti noi şi 
reabilitarea/modernizarea sau construcţia de cantine studenţeşti. 

Total număr cămine/cantine :- reabilitate  
                                 - construite 
 

5 5 

mii € 
 

21,42 20,01 

VII. CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE. INOVAREA ŞI 
TRANSFERUL TEHNOLOGIC – Investiţii pentru dotarea 
laboratoarelor de cercetare 

 

Total număr laboratoare dotate 9 8 

mii € 12,47 11,23 
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VIII. POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII    

8.1 Construirea de noi spitale Total număr de spitale noi construite NEC NEC 

mii € NEC NEC 

8.2 Reabilitare/ modernizare /extindere spitale județene, 
ambulatorii de specialitate, UPU, centre comunitare integrate 
medico-sociale. 
 

Total număr centre 7 2 

mii € 
1116,57 1821,7 

8.3 Investiţii în infrastructura spitalelor pentru creşterea accesului 
la serviciile furnizate pe toate palierele sistemului medical: îngrijirea 
primară, incluzând asistenţa comunitară, asistenţa ambulatorie şi 
asistenţa de urgenţă 
 

Total investiții NEC NEC 

8.4 Crearea şi dotarea de noi laboratoare, centre de cercetare, sau 
modernizarea celor existente, pentru ambele instituţii 
publice/universităţi şi firme de cercetare. 
 

Total investiții noi NEC NEC 

Mii € NEC NEC 

8.5 Starea de sănătate a populației Total număr programe de sănătate aplicate/ număr 
personal medical/ număr de consultaţii acordate. 

19/72/81614 14/25/30454 

8.6 Dotarea localităților cu ambulanțe, în vederea asigurării 
transportului pacienților în condiții optime la unitățile medicale. 
 

Total număr ambulanțe   

mii € NEC NEC 

  
IX. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE 
 

   

9.1 Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare 
localitate din mediul rural  
 

Total număr servicii publice asigurate 168 0 

9.2 Program investiţii în infrastructura socială în zonele rurale  
 
 

Total investiții  NEC NEC 

mii € NEC NEC 

9.3 Program investiții în termoizolarea locuințelor Total investiții . Număr clădiri în curs de reabilitare 47 9 

mii € 543,27 215,61 

9.4 Program modernizare/reabilitare rețele edilitare Total km racordare servicii apă 3,6 0 

Total km  racordare servicii canalizare  0.359 0 

mii €  94386,68 0 

Total km racordare servicii gaze naturale NEC NEC 

mii € NEC NEC 

X. POLITICI AGRICOLE ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ  
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10.1 Acordarea subvențiilor pentru agricultură Număr subvenții / mii € NEC NEC 

Număr cereri NEC NEC 

10.2 Refacerea şi extinderea sistemului de irigaţii Total  suprafaţă irigată(ha)/ mii € 
 

NEC NEC 

10.3 Dezvoltarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a 
precipitaţiilor 

Număr proiecte/programe NEC NEC 

mii € NEC NEC 

10.4  Program de susţinere pentru produse deficitare mii € 
 

2,17 17,4 

10.5 Program de înfiinţare a centrelor de colectare şi procesare  
 

Total număr centre existente/ înființate NEC NEC 

mii € NEC NEC 

10.6 Program de încurajare activităţi din zona montană. 
Programele Fondul Leipean pentru Garantare Agricolă și Fondul 
Leipean Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Total număr programe/ Număr beneficiari NEC NEC 

mii € NEC NEC 

 
XI. POLITICI DE MEDIU, APE ȘI PĂDURI 

   

11.1 Programe pentru protecția mediului ce privește parcurile 
naturale, conservarea biodiversității și a patrimoniului natural 

Total număr programe în derulare/ noi NEC NEC 

mii € NEC NEC 

11.2 Program pentru gestionarea siturilor contaminate (măsuri de 
decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric) 

Total număr situri contaminate NEC NEC 

mii € NEC NEC 

11.3 Gestionarea deșeurilor 
 

Total număr gropi ecologice inființate/ mii € NEC NEC 

Total număr gropi de gunoi închise/mii € NEC NEC 

11.4 Programe de protecție și stopare a alunecării haldelor de steril Total număr programe în derulare/ noi NEC NEC 

mii € NEC NEC 

11.5 Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de 
epurare a apelor uzate 

Total număr  km rețele/ Total număr stații epurare 240/16 20/3 

mii € 18284,05 2790,37 

11.6 Programe de împădurire Total număr programe în derulare/ număr hectare 1/38 1/26 

mii € 89,38 59,81 

 
XII. POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

   

12.1 Programe operaționale din fonduri structurale care vizează 
sectorul energetic   

Total număr programe în derulare/noi NEC NEC 

mii € NEC NEC 

12.2 Relizarea de sisteme noi de distribuție a gazelor naturale și 
distribuție energie electrice. 

Total număr sisteme 48 24 

mii € 11838,40 1181,06 

12.3 Înfiinţarea de culturi de plante tehnic-energetice Total număr hectare NEC NEC 

mii € NEC NEC 

XIII. POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE 
TRANSPORT 
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13.1 Investiții în rețeaua rutieră: 
 

Total număr km noi   184,62 27,00 

mii € 67667,75 4861,21 

- Drumuri județene și centura ocolitoare a orașului Total număr km 171,62 19 

mii € 61794,55 3990,83 

- Drumuri comunale Total număr km 13,00 8 

mii € 5873,20 870,38 

13.2 Reabilitarea/modernizarea/întreținerea rețelei de transport 
urban de călători 

mii € NEC NEC 

13.3 Reabilitarea/modernizarea/întreținerea rețelei feroviare mii € NEC NEC 

13.4 Infrastructura de transport aerian mii € NEC NEC 

13.5 Transportul naval- modernizare ecluze mii € NEC NEC 

13.6 Lucrări de infrastructură în vederea dezvoltării de terminale 
specializate în porturi 

mii € NEC NEC 

XIV. CULTURĂ    

14.1 Programe pentru digitalizarea arhivelor culturale Total număr programe  1 1 

mii € 3.32 0.33 

14.2 Programe privind pregătirea centenarului Marii Uniri Număr proiecte 1 1 

mii € - - 

XV. TINERET ȘI SPORT 
 

   

15.1 Programe privind construirea de săli polivalente, baze nautice, 
hipodromuri și patinoare 
 

Total număr săli polivalente /baze 
nautice/hipodrom/patinoare 

NEC NEC 

mii € NEC NEC 

15.2 Dotarea unităților școlare cu baze sportive și cabinete de 
medicină sportivă. 
 

Total număr baze sportive/cabinete de medicină sportivă NEC NEC 

mii € NEC NEC 

15.3 Programe de susținere a tinerilor cu rezultate bune la 
competițiile sportive. 
 

Total număr  programe/ număr tineri  1/30 1/36 

15.4 Programul ”Hope” de susţinere a antreprenoriatului pentru 
tineri în risc de sărăcie şi excluziune socială, precum şi a celor 
proveniţi din centrele de plasament prin acordarea de 
microgranturi. 

Număr programe/ Granturi 
 

NEC NEC 

Număr tineri sprijiniți NEC NEC 

15.5 Promovarea transformării internshipurilor în contracte de 
muncă permanente (contracte pe perioadă nedeterminată). 

 
Număr programe 

NEC NEC 
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Programe de tip „Pasarela”(locurile de muncă din sectorul public 
pot fi oferite temporar tinerilor dezavantajaţi pentru a dobândi 
„abilităţi transferabile” în joburile din sectorul privat) 
 

 
Număr de locuri de muncă ocupate 

NEC NEC 

15.6 Promovarea unor măsuri pentru tineri, prin care să fie asigurat 
tranzitul coerent de la sistemul educaţional către piaţa forţei de 
muncă. 

Număr absolvenți școli profesionale 
- Absolvenți școala profesională - nivel 3 
- Absolvenți liceu tehnologic - nivel 4 
- Absolvenți școala postliceală - nivel 5 

 
320 

1081 
456 

 
0 
0 
0 

 

 

PREFECT,              ŞEF SERVICIU, 

 jr. Antonel Jîjîie            ec. Vasile Ciocan 


