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I. PLANUL DE AC IUNI AL JUDE ULUI DÂMBOVI A ÎN
ANUL 2017, CORELAT CU M SURILE CUPRINSE
ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE

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 2017 cuprinde 15 capitole şi 801
ac iuni.
1. FISCALITATE. BUGET
Urmare analizei activitatii de colectare a veniturilor bugetare, a rezultat ca unul
dintre obiectivele prioritare de activitate in anul 2017 al Administra iei Jude ene a
Finan elor Publice Dâmbovi a este aplicarea masurilor de executare silita, masuri
care sa conduca la incasarea obligatiilor datorate de contribuabili si reducerea
arieratelor bugetare aflate în administrare prin aplicarea tuturor modalit ilor de
stingere prev zute de legisla ia in vigoare
Principalele obiective propuse a se realiza vizeaz :
1. Realizarea programului anual de încas ri;
2. Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului;
3. Creşterea ponderii încas rilor realizate prin aplicarea m surilor de executare
silit ;
4. Creşterea gradului de conformare voluntar la plata obliga iilor fiscale.
Structurile de inspec ie fiscal aflate în coordonarea Direcţiei Generale
Coordonare Inspecţie Fiscal vor efectua ac iuni de:
1. Inspec ii fiscale în vederea identific rii şi combaterii fraudelor privind taxa pe
valoarea ad ugat /verific rii realit ii şi legalit ii deconturile de tax pe valoarea
ad ugat cu op iune de rambursare;
2. Inspec ii fiscale din proprie ini iativ ;
3. Controale inopinate, controale încrucişate sau cercet ri la fa a locului.
Pentru realizarea obiectivelor ce-i revin ca autoritate competent , atât în
domeniul vamal cât şi în domeniul fiscal al produselor accizabile, Biroul Vamal de
Interior Dâmbovița va aplica m surile propuse în planul de ac iuni şi va desf şura
urm toarele activit i:
- Realizarea activit ilor de prevenire, combatere, constatare şi sanc ionare a
fenomenelor de fraud vamal şi de fraud fiscal în domeniul produselor accizabile,
pe raza teritorial de competen ;
- Efectuarea cu operativitate a activit ii de v muire a m rfurilor prin aplicarea
legisla ii comunitare si na ionale in domeniul vamal.
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2. PROTEC IA CONSUMATORULUI
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorului Dâmbovi a isi
propune pentru anul 2017 s desf şoare activitatea având ca Obiectiv Strategic –
Realizarea unui nivel crescut de protec ie a consumatorilor, inclusiv pentru
solu ionarea cu celeritate a peti iilor acestora, aplicarea efectiv a legisla iei din
domeniul protec iei consumatorilor, precum şi int rirea activit ilor de informare,
consiliere şi educare a consumatorilor obiectiv se va realiza prin:
 Organizarea şi desf şurarea de ac iuni tematice de control pentru evaluarea
riscului produselor poten ial periculoase având ca rezultat eliminarea acestora din
circuitul comercial;
 Eficientizarea ac iunilor de control prin identificarea şi eliminarea cauzelor
care au determinat m surile stabilite, inclusiv prin schimbul rapid de informa ii între
structurile teritoriale şi prin verificarea m surilor stabilite prin documentele de
control ceea ce ar insemna reducerea cazurilor de înc lcare a legisla iei de c tre
operatorii economi;
 Revizuirea, imbun t irea şi elaborarea unor proceduri pentru aplicarea
unitar a legii privind securitatea general a produselor in condi ii de legalitate şi
eficien .

3. FONDURI EUROPENE
În conformitate cu prevederile art. 6, pct. 3 din Hot rârea de Guvern nr.
460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi
institu ia prefectului, Compartimentul de Afaceri Europene propune pentru anul
2017 o serie de activit i, care vizeaz :
1. Elaborarea şi monitorizarea implement rii documentelor programatice
prev zute de dispozi iile legale mai sus men ionate precum i monitorizarea stadiului
implement rii proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile, respectiv:
- Planul de ac iuni pentru realizarea în jude a politicilor na ionale, a
politicilor de integrare european şi intensificare a rela iilor externe;
- Planul de m suri jude ean, în conformitate cu documentele programatice
referitoare la integrarea european ;
2. Informare şi comunicare pe teme europene i Rela ia cu organiza iile
neguvernamentale:
- Realizarea de ac iuni care s conduc la cunoaşterea de c tre autorit ile
administra iei publice locale, societatea civil şi de c tre cet eni a programelor cu
finan are extern ini iate şi sus inute de Uniunea European şi de alte organisme
interna ionale (Granturi SEE, Banca Mondial etc.);
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- Organizarea, în colaborare cu serviciile publice deconcentrate, de ac iuni
menite s conduc la cunoaşterea documentelor privind integrarea european
adoptate la nivel central;

4. TURISM
În perioada actual , turismul a devenit o activitate de mare importan
economic şi social , atât pe plan na ional cât şi interna ional, necesitatea cunoaşterii
poten ialului turistic, a valorific rii lui ra ionale se impune din ce în ce mai mult.
Obiectivele principale propuse a se realiza de c tre Consiliul Jude ean
Dâmbovi a sunt urm toarele:
 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii tehnice pentru cresterea
potentialului turistic din masivul Bucegi, jude ul Dâmbovi a;
 Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea Rezerva iei
de zimbri „Neagra”;
 Promovarea intern şi interna ional a muzeelor din cadrul Complexului
Na ional Muzeal “Curtea Domneasc prin includerea vizitelor ghidate în pachetele
turistice oferite de agen iile de turism;
 Protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural
mobil şi imobil.
 Restaurarea şi valorificarea Ansamblului Monumental ”Curtea Domneasc ”
prin accesarea de fonduri europene în perioada 2017 – 2020;
 Adecvarea ofertei de programe culturale şi educa ionale la nevoile şi
exigen ele publicului.
5. MUNC

I JUSTI IE SOCIAL

Obiective principalele pentru anul 2017 ale Agen iei Jude eane pentru
Ocuparea For ei de Munc Dâmbovi a sunt :
 Creşterea gradului de ocupare şi a competen elor profesionale ale
persoanelor în c utarea unui loc de munc pe pia a intern a muncii;
 Facilitarea accesului persoanelor în c utarea unui loc de munc pe pia a
muncii din str in tate;
 Creşterea calit ii serviciilor oferite de serviciul public de ocupare şi a
competen elor profesionale ale angaja ilor din agen ie;
 Înt rirea colabor rii interinstitu ionale la nivel na ional şi interna ional.
În acord cu Programul de guvernare, în domeniul protec iei sociale,
Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a îşi propune:
1. Implementarea legisla iei na ionale din domeniul securit ii şi s n t ii în
munc prin efectuarea ac iunilor de control;
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2. Identificarea şi sanc ionarea cazurilor de munca f r forme legale de
angajare, atât a cet enilor români cât şi a cet enilor str ini
3. Verificarea respect rii prevederilor directivelor europene, transpuse în
legisla ia na ional ;
4. Realizarea m surilor tehnico-organizatorice de normalizare a condi iilor de
munc la agen ii economici, care au locuri de munc încadrate în condi ii deosebite.
Obiectivele prioritare urm rite de Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a au în
vedere:
 Stabilirea şi recalcularea, în termenul prev zut 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 anticipat şi anticipat par ial care cumuleaz pensia cu
alte venituri salariale înc lcând prevederile legii;
 Introducerea unui serviciu on-line destinat cet enilor, contribuabililor şi
beneficiarilor sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de munc şi
bolilor profesionale, în scopul reducerii timpului de r spuns al institu iei la solicit rile
publicului şi al decongestion rii activit ilor la ghişeele institu iei;
 Respectarea criteriilor si a procedurii de alocare a biletelor de tratament .
Activitatea din cadrul Agen iei Jude ene pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a va fi axat pe urm toarele domenii:
- Beneficii sociale privind sus inerea familiei, creşterea calit ii vie ii femeilor
aflate în medii defavorizate prin stabilirea strategiilor de interven ie şi combaterea
excluziunii sociale, inspectii sociale,
- Activitati de monitorizare si evaluare programe sociale, activitati din
domeniul incluziunii sociale:
 va fi intocmit raportul statistic 2017 privind venitul minim garantat
prevazut de Legea nr.416/2001 i se va acorda consiliere serviciilor
publice / compartimentelor de asistenta sociala de la nivelul consiliilor
locale din judet.
- Controlul, evaluarea si monitorizarea serviciilor sociale
Direc ia General de Asisten Social şi Protec ia Copilului Dâmbovi a îşi
propune s continue aplicarea reformelor în domeniul protec iei drepturilor copilului
şi a persoanei adulte aflate în dificultate.
Obiectivele importante vizeaz :
 Continuarea procesului de încurajare a adop iei na ionale pentru copilul aflat
în dificultate;
 Cre terea calit ii serviciilor sociale;
 Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în furnizarea de servicii
sociale;
 Dezvoltarea şi diversificarea modalit ilor de interven ie în vederea
prevenirii abandonului copilului şi a reducerii perioadei de institu ionalizare;
 Crearea şi dezvoltarea de servicii specializate şi practici integrative pentru
copiii cu nevoi speciale.
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6. EDUCA IE
Construc ia unui înv mânt de calitate, desf şurat, pe cât posibil, în şcoli
dotate la nivel european, reprezint prioritatea Inspectoratului Şcolar Jude ean
Dâmbovi a care ac ioneaz pentru:
 realizarea politicii educa ionale în înv mântul preuniversitar;
 asigurarea aplic rii strategiei institu ionale;
 compatibilizarea demersurilor proiective cu cele ac ionale şi evaluative;
 monitorizarea asigur rii calit ii procesului educa ional şi managerial;
 implementarea curriculum-ului na ional şi a dezvolt rilor locale de curriculum
în toate unit ile de înv mânt;
 sprijinirea dezvolt rii institu ionale, a capacit ii de inovare la nivelul unit ilor
de înv mânt;
 consiliere, sprijin şi îndrumare;
 asigurarea accesului egal la educa ie, al interculturalit ii, al desegreg rii.
Planul managerial al Inspectoratului colar Jude ean Dâmbovi a pentru anul
colar 2016-2017 este corelat cu politicile interna ionale i na ionale în domeniul
educa iei, cu strategia educa ional jude ean i vizeaz asigurarea calit ii procesului
instructiv-educativ, în concordan
cu cerin ele integr rii înv mântului
preuniversitar românesc în Spa iul European al Înv mântului pân în 2020.
În contextul strategiei de guvernare în educa ie i a obiectivelor ce deriv din
Programul de Guvernare, Casa Corpului Didactic Dâmbovi a î i propune
urm toarele direc ii prioritare de ac iune:
 Dezvoltarea unor structuri institu ionale moderne în scopul optimiz rii
activit ilor de formare continu a personalului din înv mânt;
 Asigurarea progresului în carier pe criterii de competen profesional i
sus inerea politicii educa ionale extraşcolare i extracurriculare prin programe de
formare continu care s asigure o educa ie.
Agen ia Na ional pentru romi prin Biroul Jude ean pentru Romi din cadrul
Institu iei Prefectului implementeaz în jude proiecte cu finan are european :
 Creşterea ponderii popula iei rome care finalizeaz studii medii şi
superioare;
 Formarea de cadre didactice prin Programul „A doua şans ” pentru
înv mântul primar.
7. S N TATE
Prin programele pe care le va derula in anul 2017, având ca scop general
îmbun t irea st rii de s n tate şi cre terea calit ii vie ii popula iei din jude ,
Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a, va acoperi urm toarele domenii prioritare:
 Supravegherea si controlul s n t ii publice si derul rii Programelor
Na ionale de S n tate:
- Programul national de boli transmisibile;
7

- Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din
mediul de viata si munca;
- Programele nationale de boli netransmisibile;
- Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si educatie
pentru sanatate
- Programul national de sanatate a femeii si copilului.
 Controlul în s n tatea public ;
 Managementul asisten ei medicale;
 Identificarea si reducerea/eliminarea riscurilor pentru s n tatea public ;
 Participarea personalului sanitar la un program de educa ie continu .
Pornind de la obiectivele majore ale strategiei guvernamentale în domeniul
sistemului de s n tate, în general, şi al asigur rilor sociale de s n tate în special,
precum şi atribu iunile ce decurg din Statutul propriu de organizare şi func ionare a
activit ii Casa de Asigur ri de S n tate Dâmbovi a va ac iona în urm toarele
direc ii prioritare:
 Asigurarea continuit ii în acordarea serviciilor medicale pentru toate
domeniile de asisten medical prin contractarea serviciilor medicale, farmaceutice
şi dispozitive medicale la termenul stabilit de C.N.A.S. – 67 contracte;
 Utilizarea ra ional şi cu respectarea strict a dispozi iilor legale a sumelor
alocate prin FNUASS la nivelul jude ului nostru;
 Înt rirea disciplinei financiare şi contractuale şi creşterea calit ii actului
medical;
 Monitorizarea şi evaluarea programelor de s n tate prin controlul realiz rii
indicatorilor specifici la nivelul unit ilor sanitare prin care se deruleaz ;
 Respectarea dreptului pacien ilor la asisten medical transfrontalier şi
îmbun t irea activit ii de eliberare a formularelor europene;
 Utilizarea eficient a sistemelor informatice na ionale.
8. ADMINISTRA IE PUBLIC
La nivelul jude ului Dâmbovi a vor fi implementate o serie de masuri care
vizeaz :
- descentralizarea administrativ ;
- gestiunea resurselor umane;
- cre terea transparen ei şi eficien ei actului administrativ;
- optimizarea procesului decizional;
- implementarea unui sistem informa ional competitiv.
Se vor identifica oportunit i de finan are şi se vor elabora propuneri de proiecte
care s vizeze îmbun t irea activit ii în cadrul institu iilor, creşterea calit ii
serviciilor publice oferite cet enilor şi promovarea unor instrumente moderne
privind reforma administra iei publice.
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9. AGRICULTUR ŞI DEZVOLTARE RURAL
Principalele obiective ale Direc iei pentru Agricultur Dâmbovi a:
 Absorb ia şi stadiul implement rii fondurilor europene pentru dezvoltare
rural , prin;
- obtinerea de informatii veridice in vederea constituirii unei baze de date
statistice reale in conformitate cu situatia din teren;
- promovarea în rândul fermierilor a măsurilor de dezvoltare rurală care
se vor desfăsura în anul 2017;
 Implementarea Politicii Agricole Comune în noua perioad de programare
2014-2020, a priorit ilor agriculturii aşa cum sunt reflectate în noul Program
Na ional de Dezvoltare Rural , a facilit ilor oferite de Fondul de Garantare a
Creditului Rural beneficiarilor PNDR.
 Informarea fermierilor prin toate canalele de comunicare: mass-media,
colocvii si simpozioane, contact direct cu aceştia;
 Identificarea potentialilor beneficiari si elaborarea proiectelor FEADR;
 Organizarea de cursuri de calificare si instruire pentru agricultori.
Programul propriu de ac iuni pe anul 2017 al Direc iei Sanitare Veterinare şi
pentru Siguran a Alimentelor Dâmbovi a, cuprinde un num r de 360 controale;
aceste controale se vor desf ura în toate domeniile de activitate specifice DSVSA
Dâmbovi a, respectiv activit i ale medicilor veterinari concesionari, inspec ii în
exploata ii, controale în unit i ce au ca obiect de activitate producerea, depozitarea
i comercializarea produselor alimentare de origine animal i nonanimal , controlul
circula iei medicamentului, controlul circula iei animalelor etc;
Agentia de Plati si Interventie Pentru Agricultura – Centrul Judeten
Dambovita va urmari in permanenta doua axe principale de actiune, prima vizand
incadrarea actiunilor ce-i revin in calendarul prevazut de Reglementarile Europene si
termenele stabilite de A.P.I.A. Central si cea de-a doua, imbunatatirea calitatii
lucrarilor si a raporturilor cu beneficiarii – fermierii damboviteni.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliar Dâmbovi a are planificate
urm toarele ac iuni principale:
 Înscrierea imobilelor în eviden ele de cadastru şi publicitate imobiliar ;
 Finalizarea aplic rii ,Legii nr. 165/2013 privind m surile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natur 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 modific
sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane
interesate;
 Actualizarea limitelor unit ilor administrativ teritoriale;
 Avizarea documenta iilor de scoatere din circuitul agricol al terenurilor.
10. PROTEC IA MEDIULUI ÎNCONJUR TOR
Potrivit Programului de Guvernare 2017 – 2020, politica în domeniul protec iei
mediului are scopul de a garanta un mediu curat şi s n tos, care s asigure
protejarea naturii, calitatea vie ii, în corelare cu progresul social i o dezvoltare
9

economic verde i competitiv , cu emisii reduse de dioxid de carbon i
eficient din punct de vedere al utiliz rii resurselor.
Întreaga activitate desf şurat 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;
4. Evaluarea stării actuale a factorilor ecologici;
5. Educaţie ecologică.
Garda Mediu – Comisariatul Jude ean are ca obiective:
 prevenirea, constatarea şi sanc ion rea înc lc rii prevederilor legale privind
protec ia mediului in jude ul Dâmbovi a;
 respectarea reglement rilor prev zute în legile specifice domeniului
controlului polu rii industriale şi managementului riscului, substan elor şi
preparatelor periculoase, biodiversit ii, fondului de mediu, deşeurilor, etc;
Sistemul de Gospod rire a Apelor ac ioneaz prin:
- evaluarea st rii 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 evacu rii apelor uzate pentru bazinele hidrografice.
Sistemul Hidrotehnic Independent - V c reşti îşi propune:
 Punerea in siguran a a barajului Vacaresti, reabilitare deriva ie Dâmbovi a –
Ilfov si debu are in acumularea Aduna i ;
 Punerea in siguran a a acumul rilor de pe Valea Ilfovului.
11. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT










În anul 2017 Consiliul Jude ean Dâmbovi a are ca obiective de realizat:
Între inere curent pe timp de iarna
Repara ii drumuri jude ene ( plombe ) S  40.000 m2
Tratamente bituminoase
L  100 km
Covoare bituminoase
L  8 km
Modernizare drumuri jude ene
L  30 km
Estetic rutier
Repara ii poduri , pode e şi pun i pietonale
Reprofil ri cu adaos de material pietros L  20 km
Semnalizare rutier pe DJ (montare indicatoare rutiere, marcaje
longitudinale şi transversale)
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12. AFACERI INTERNE
Având în vedere priorit ile stabilite la nivelul conducerii Poli iei Române i
inând cont de concluziile rezultate în urma analiz rii situa iei operative pe anul 2016,
solicit rile cet enilor şi evolu ia situa iei operative înregistrat pân în prezent la
nivelul jude ului, Inspectoratul de Poli ie Jude ean Dâmbovi a şi-a stabilit
urm toarele obiective și priorit ţi de ac iune:
1. Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului
2. Creşterea capacităţii operaţionale, de prevenire şi combatere a formelor de
criminalitate transnaţională, pe segmentele aflate în atenţia Uniunii Europene,
respectiv
3. Dezvoltarea capacităţii de acţiune pe linia criminalităţii economicofinanciare, pentru păstrarea unui climat de afaceri curat şi abordarea problemelor
din perspectiva antreprizei criminale
4. Prevenirea, combaterea şi descoperirea infracţiunilor de natură judiciară şi
implementarea metodelor şi tehnicilor moderne de investigare, specifice poliţiilor din
statele europene.
5.
Dezvoltarea capacităţii de intervenţie a poliţiei rutiere pentru atingerea
standardelor europene în vederea diminuãrii victimizãrii participanţilor la trafic.
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor
Simple va ac iona pentru:
– gestionarea şi controlul eliber rii paşapoartelor;
– actualizarea permanent a procedurilor de lucru care s 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
cet enilor şi dezvoltarea rela iilor institu ionale
În conformitate cu Planul Strategic Institu ional al M.A.I., eforturile întreprinse
la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Dâmbovi a „Mircea cel B trân
se vor axa pe o abordare activ , coerent şi concertat care vizeaz construirea unui
sistem eficient de ordine şi siguran public , orientat proactiv c tre nevoile de
securitate şi în serviciul cet enilor i se vaa ac iona în urm toarele direc ii de
ac iune:
- creşterea nivelului de securitate pentru cet eni;
- îmbun t irea cooper rii interinstitu ionale;
- consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine public şi
situa iilor de urgen ;
- înt rirea capacit ii administrative;
- dezvoltarea capacit 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
subunit i ale inspectoratului, achizi ionarea şi introducerea în dotarea inspectoratului
a unei autofreze care s deserveasc , func ie de necesit i, echipajele de interven ie în
situa iile de urgen produse pe perioada sezonului rece în localit ile jude ului.
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Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen , prin ac iunile propuse a se
realiza, va urm ri:
- actualizarea planurilor operative de interven ie, pentru asigurarea cu tehnic ,
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, m surare, înregistrare şi transmitere a
datelor, în scopul avertiz rii, alarm rii şi aplic rii m surilor corespunz toare în timp
util.
13. CULTURA
Direc ia pentru Cultur a Jude ului Dâmbovi a va ini ia un program deschis
de rela ii, consultare inter-institu ionalǎ va monitoriza, va analiza, evalua şi dirija
ac iunile specifice managementului cultural din teritoriu raportând întreaga suit de
ac iuni şi manifest ri ale institu iilor şi operatorilor culturali prin prisma opticilor,
politicilor şi strategiilor administrative, propunându i realizarea 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 diversit ii şi prezervarea identit 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, va continua activit ile tradi ionale ce s-au impus în peisajul cultural
dâmbovi ean, în decursul anilor, cum sunt: S rb torirea zilei de 24 ianuarie – Ziua
Unirii, a zilei de 9 Mai, Proiectul cultural „S ştii mai multe s fii mai bun”, Târgul
meşterilor populari, Proiectul educa ional „Satul dâmbovi ean. Tradi ii şi obiceiuri
populare”, Concursul na ional de literatur „Moştenirea V c reştilor”, Festivalul
medieval „Dracula”, Tab ra na ional de sculptur „Vasile Blendea”, festivalurile de
muzic popular „Ileana S r roiu” şi „Rodica Bujor”, Tab ra de crea ie „O var de
poveste”, Alaiul colindelor, concertele orchestrelor „Muntenia” şi „Chindia”.
Proiectele propuse de Complexul Na ional Muzeal „Curtea Domneasc ” sunt în
concordan cu strategia cultural na ional şi urm resc dezvoltarea regional cu
accent pe specificul local:
– Protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural
mobil şi imobil;
– Îmbog irea patrimoniului ştiin ific al institu iei prin cercet ri arheologice,
cercet ri etnografice, cercetarea documentelor de arhiv , dona ii, achizi ii;
– Integrarea patrimoniului cultural al vechii cet i de scaun a Târgoviştei şi al
tuturor localit ilor jude ului Dâmbovi a în circuitul na ional şi interna ional de valori.
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14. TINERET ŞI SPORT
Activitatea Direc iei Jude ene pentru Sport şi Tineret Dâmbovi a va fi
îndreptat , spre coordonarea şi conducerea activit ii sportive interne şi
interna ionale, desf şurate pe teritoriul jude ului Dâmbovi a, principalul instrument
de realizare a acestui deziderat, fiind calendarul sportiv competi ional jude ean,
document ce va sta la baza organiz rii tuturor competi iilor sportive din anul 2017.
15. ALTELE
Ac iunile Direc iei Jude ene de Statistic Dâmbovi a vor fi orientate c tre:
 Asigurarea produc iei de date statistice cu caracter economic şi social;
 Creşterea gradului de adecvare a r spunsurilor c tre utilizatorii de date
statistice;
 Între inerea şi administrarea registrelor, a bazelor de date, redresarea şi
validarea nomenclatoarelor; crearea şi valorificarea unor depozite de date de tip
portal care s poat 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

14

1. FISCALITATE. BUGET

Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
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 la contribuabilii mici , mijlocii , persoane fizice
respectiv intreprinderi individuale si familiale.- 160 actiuni
2. Efectuarea de inspectii fiscale,la contribuabilii aflati sub incidenta
prevederilor legii nr.85 / 2014 privind procedurile de prevenire a
insolventei si de insolventa .)- 30 actiuni
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
4. Inspectii fiscale urmare analizelor de risc proprii, in vederea
verificarii modului de calculare, evidentiere si virare, in
cuantumurile si la termenele stabilite de lege, a obligatiilor
fiscale datorate bugetului general consolidat, administrate de
Agentia Nationala de Administrare Fiscala la contribuabilii mici
, mijlocii , persoane fizice respectiv intreprinderi individuale si
familiale.- 450 actiuni
5. Verificari, în vederea aplic rii Ordinului preşedintelui A.N.A.F.
nr. 575/2006 privind stabilirea condi iilor şi declararea
contribuabililor inactivi, la agentii economici considerati
contribuabili cu risc ridicat de evaziune fiscala– 60 ac iuni
6. Intocmirea si transmiterea in termen a situatiilor solicitate de catre

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3
Dâmbovi a

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

ANAF si MFP – 12 acţiuni
Controale inopinate,controale incrucisate si cercetari la fata locului – 500 acțiuni
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 – Actiuni solicitate
de alte structuri ale DGRFP
8. Organizarea si desfasurarea de actiuni operative si inopinate la uni
tatile si subunitatile contribuabililor care au derulat tranzactii cu
contribuabilii declarati inactivi, asa cum rezulta din declaratiile in
formative 394actiuni efectuate in vederea efectuarii analizei de risc.
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.
10. Urmarirea aplicarii NM ale MFP cu privire la derularea prin
trezoreriile teritoriale, a operatiunilor legate de rascumpararea
certificatelor de depozit pentru populatie si raportarea zilnica,
lunara, trimestriala si anuala la MFP a rascumpararilor certificatelor
de depozit pentru populatie.
11. Verificarea activitatii trezoreriilor operative, lunar potrivit
tematicii de verificare primita de la DGRFP Prahova
12. Verificarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, lunar la
trezoreriile teritoriale potrivit Precizarilor MFP nr. 172.695/2004 si
a tematicii primite de la DGRFP Ploiesti - S.I.V.A.T.L.,
vizualizarea inregistrarilor video de la camerele de luat vederi
montate la casele tezaur pentru trei zile neconsecutive din luna
anterioara.
13. Verificarea activitatii trezoreriilor operative, lunar potrivit

2017

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

1
tematicii de verificare primita de la DGRFP Prahova
14. Verificarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, lunar la
trezoreriile teritoriale potrivit Precizarilor MFP nr. 172.695/2004 si
a tematicii primite de la DGRFP Ploiesti - S.I.V.A.T.L.,
vizualizarea inregistrarilor video de la camerele de luat vederi
montate la casele tezaur pentru trei zile neconsecutive din luna
anterioara.
15. Monitorizarea operatiunilor de numarare, sortare si reimpachetare a
numerarului care se depune la BNR Sucursala Bucuresti.
16. Centralizarea cererilor de autorizare la plata a dobanzilor, primite
de la unitatea proprie si serviciile teritoriale de trezorerie din cadrul
judetului si transmiterea la S.I.V.A.T.L. – DGRFP Ploiesti.
17. Decontarea in SEP a tuturor operatiunilor de plati si incasari
initiate/primite la nivelul judetului Receptie,transmitere containere
forexebug.
18. Transmiterea soldului casei de circulatie.
19. Primirea de la MFP si transmiterea catre trezoreriile operative a
deschiderilor de credite din bugetul de stat, BASS, somaj, sanatate
20. Efectuarea de operatiuni de incasari in numerar de la institutii
publice/operatori economici, persoane fizice (pt pers. fizice -si
incasari cu carduri bancare) , etc pe baza de Chitanta pentru
incasarea de impozite, taxe si contributii precum si operatiuni de
plati catre institutiile publice pe baza CEC-urilor pentru ridicare de
numerar
21. Pentru certificatele de trezorerie vandute catre populatie si
transformate in certificate de depozit, asigura rascumpararea
acestora, prin rambursarea valorii nominale si a dobanzii aferente.
22. Elaborarea si raportarea executiei bugetului de stat, executia

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3
Dâmbovi a
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

2017
2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017
2017

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

1
operativa a contului Trezoreriei Statului
23. Asigurarea implementarii

24. nomenclatoarelor necesare sustinerii functionalitatiilor sistemului
informatic pentru raportarea situatiilor financiare ale institutiilor
publice(forexebug)
25. Asigurarea functionarii sistemului informatic pentru raportarea
situatiilor financiare ale institutiilor publice(forexebug)la nivelul
unitatii proprii/tuturor trezoreriilor operative.
26. Verificarea, analizarea, in vederea centralizarii, a bugetelor locale
cu toate anexele prevazute de actele normative in vigoare.
Directia Regionala Vamala Ploiesti - Biroul Vamal de Interior Dambovita
27. Îmbun t irea continua a gradului de colectare a veniturilor din
activitatea vamal şi fiscal datorate bugetului comunitar şi
bugetului na ional
28. Realizarea activit ilor de prevenire, combatere, constatare şi
sanc ionare a fenomenelor de fraud vamal şi de fraud fiscal în
domeniul produselor accizabile, pe raza teritorial de competen
29. Efectuarea cu operativitate a activit ii de v muire a m rfurilor prin
aplicarea legisla iei comunitare şi na ionale în domeniul vamal
30. Masuri de supraveghere şi control al tranzac iilor cu produse
accizabile şi de înt rire a capacit ii de control în închiderea
circuitelor mişc rii produselor accizabile
31. Stabilirea indicatorilor de risc la nivel local, referitor la traficul cu
m rfuri suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de
proprietate intelectual , a bunurilor culturale mobile, a metalelor
pre ioase, precum şi din domeniul securit ii şi siguran ei
produselor

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3
Dâmbovi a
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017
2017

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice
Dâmbovi a

2017

Biroul Vamal de Interior Dambovita
- Compartimentul Financiar, Contabilitate

2017

Biroul Vamal de Interior Dambovita
- Compartimentul Supraveghere si Control Vamal
- Compartimentul Supraveghere Produse Accizate
Biroul Vamal de Interior Dambovita
- Compartimentul Supraveghere si Control Vamal
Biroul Vamal de Interior Dambovita
- Compartimentul Supraveghere Produse Accizate

2017
2017

2017

Biroul Vamal de Interior Dambovita
- Compartimentul Supraveghere si Control Vamal
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2. PROTEC IA CONSUMATORULUI
Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
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 a Guvernului nr. 24/2010 si de respectare a prevederilor
OUG96/2001 – 25 acţiuni
2. Verificarea respectarii drepturilor consumatorilor la patinoare – 1
acţiune
3. Verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia
consumatorilor la comercializarea painii si produselor de panificatie
– 50 acţiuni
4. Verificarea modului de respectare a prevederilor Ordinului comun
nr.724/1082/360/2013 privind atestarea produselor traditionale – 4
acţiuni
5. Verificarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor in
cadrul vanzarilor de soldare – 10 acţiuni
6. Respectarea prevederilor legale la indicarea preturilor la
comercializarea produselor alimentare
Verificarea incadrarii in data durabilitatii minimale de consum a
produselor alimentare – 20 acţiuni
7. Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind
comercializarea si calitatea orezului – 9 acţiuni
8. Verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia
consumatorilor la prestarea serviciilor de optica medicala 10 acţiuni

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul I 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

2017

Trimestrul I 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul I 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul I 2017

Trimestrul I 2017
Trimestrul I 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
Verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia
consumatorilor la comercializarea dispozitivelor medicale 2 acţiuni
Verificarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la
comercializarea florilor – 4 acţiuni
Verificarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la
comercializarea bauturilor spirtoase – 10 acţiuni
Verificarea respectarii prevederilor legale privind comercializarea
produselor second-hand – 4 acţiuni
Respectarea prevederilor legale la comercializarea pestelui – 10
acţiuni
Supravegherea pie ei privind calitatea, etichetarea, depozitarea şi
modul de comercializare a preparatelor din carne – 14 acţiuni
Respecatea drepturilor consumatorilor la casele de schimb valutar 5 acţiuni
Respectarea prevederilor legale privind calitatea, modul de
comercialziare si etichetare a produselor specifice sarbatorilor
pascale – 20 acţiuni
Verificarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la
prestarea serviciilor de schimb valutar - 5 acţiuni
Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei
consumatorilor in unitatile de cazare turistica si de alimentatie
publica aferente - 6 acţiuni
Modul de comercializare, denumire, si etichetare a articolelor de
incaltaminte -10 acţiuni
Modul de comercializare, denumire, marcare si etichetare a
produselor textile – 20 acţiuni
Respectarea prevederilor legale privind calitatea, modul de

2
Trimestrul I 2017

3
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul I 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul I 2017
Trimestrul I 2017
Trimestrul II 2017
Trimestrul II 2017
Trimestrul II 2017
Trimestrul II 2017

Trimestrul II 2017
Trimestrul II 2017

Trimestrul II 2017
Trimestrul II 2017
Trimestrul II 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
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Nr.
crt.
0

22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
comercialziare ,etichetare si prezentare a painii si produselor de
panificatie – 10 acţiuni
Respectarea prevederilor legale la comercializarea detergentilor si a
altor produse considerate sa detergenti – 5 acţiuni
.Respectarea prevederilor legale privind etichetarea si eficienta
energetica a lampilor de uz casnic – 6 acţiuni
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
Respectarea prevederilor legale privind etichetarea si eficienta
energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic - 4 acţiuni
Verificarea respectarii prevederilor legale la service auto - 5 acţiuni

2

3
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul II 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

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
Verificarea respectarii prevederilor legale
privind protectia
consumatorilor la echipamentele electrice de joasa tensiune – 3
acţiuni
Respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei
consumatorilor la comercializarea produselor periculoase - 6 acţiuni
Respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei
consumatorilor la comercializarea produselor de protectie solara - 4
acţiuni
Respectarea prevederilor legale la comercializarea jucariilor – 7
acţiuni
Respectarea conformitatii,calitatii,conditiilor de comercializare si
etichetare a alimentelor comercializate in chioscurile si unitatile de

Trimestrul II 2017
Trimestrul II 2017

Trimestrul II 2017
Trimestrul II 2017
Trimestrul II 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul II 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul II 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul II 2017

Trimestrul II 2017
Trimestrul III 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.
40.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
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
Respectarea prevederilor legale privind calitatea, modul de
comercialziare ,etichetare si prezentare a apelor minerale, bauturilor
racoritoare si sucurilor de fructe – 8 acţiuni
Respectarea prevederilor legale privind calitatea, modul de
comercialziare ,etichetare si prezentare a painii si produselor de
panificatie – 15 acţiuni
Respectarea prevederilor legale privind calitatea, modul de
comercialziare ,etichetare si prezentare a produselor alimentare din
mediul urban si rural – 10 acţiuni
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
Verificarea respectarii prevederilor legale privind deseurile de
echipamente electrice si electronice-DEEE – 3 acţiuni
Verificarea respectarii prevederilor legale
privind protectia
consumatorilor in gradinitele cu program prelungit si in caminele
studentesti – 4 acţiuni
Verificarea respectarii prevederilor legale privind comercializarea
soldarilor - 5 acţiuni
Verificarea
modului de respectare a conformit ii, calit ii
produselor/serviciilor, condi iilor de comercializare şi etichetare a
alimentelor comercializate de :
unit ile de alimenta ie public ( unit i fast- food, restaurant autoservire, bufet tip expres, pizzerie, snack-bar etc- restaurante, terase,
rotiserii, braserii, berarii, etc.) atât din mediul urban cât si din

2

3

Trimestrul III 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul III 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul III 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul III 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul III 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul III 2017

Trimestrul III 2017
2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0
41.

42.

43.

44.

45.
46.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3

Trimestrul III 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul III 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul IV 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul IV 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

Trimestrul IV 2017

Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a
Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Dâmbovi a

mediul rural - 70 acţiuni
Respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei la
comercializarea bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii
si acumulatori – 4 acţiuni
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
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
Respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei
consumatorilor privind modul de etichetare si comercializare a
alimentelor specifice sarbatorilor de iarna – 15 acţiuni
Verificarea modului de asigurare a securitatii utilizatorilor de jucarii
– 7 acţiuni
Respectarea drepturilor consumatorilor în unit ile de cazare
turistic şi de alimenta ie public aferente – 5 acţiuni

Trimestrul IV 2017
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3. FONDURI EUROPENE
Nr.
Ac iunea/obiectivul
Termen
crt.
0
1
2
Institu ia Prefectului - Compartimentul Afaceri Europene şi Rela ii Interna ionale
1. Întocmirea Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţ a
Trim. I
politicilor naţionale, a politicilor de integrare europeană şi
intensificare a relaţiilor externe în colaborare cu Consiliul Jude ean
Dâmbovi a şi serviciile publice deconcentrate
2. Întocmirea Planului de măsuri judeţean, în conformitate cu
documentele programatice referitoare la integrarea europeană, în
Trim. I
colaborare cu Consiliul Jude ean Dâmbovi a, serviciile publice
deconcentrate, societatea civil şi autorit ile administra iei publice
locale
3. Întocmirea Raportului privind modul de realizare a ac iunilor
cuprinse în Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor
Trim. I
naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a
relaţiilor externe pe anul 2017
4. Întocmirea Raportului privind modul de realizare a ac iunilor
cuprinse în Planul de măsuri judeţean, în conformitate cu
Trim. I
documentele programatice referitoare la integrarea europeană pe
anul 2017
5. Identificarea de surse de finan are în vederea elabor rii unor
2017
propuneri de proiecte care s contribuie la creşterea calit ii
serviciilor publice oferite cet enilor şi la îmbun t irea activit ii în
cadrul institu iei
6. Organizarea, în colaborare cu serviciile publice deconcentrate, de
Trim. IV
ac iuni menite s conduc la cunoaşterea documentelor privind
integrarea european adoptate la nivel central
7. Întocmirea situa iei privind stadiul implement rii proiectelor
Trimestrial

Entitatea implicat în realizare
3

Compartimentul Afaceri Europene

Compartimentul Afaceri Europene

Compartimentul Afaceri Europene

Compartimentul Afaceri Europene

Compartimentul Afaceri Europene

Compartimentul Afaceri Europene
Compartimentul Afaceri Europene
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Nr.
crt.
0
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
finan ate din fonduri europene post aderare
Actualizarea permanent a site-ului www.prefecturadambovita.ro,
sec iunile: Afaceri Europene, Rela ii Interna ionale, Rela ia cu
ONG, Dezvoltare Rural
Realizarea de ac iuni care s conduc la cunoaşterea de c tre
autorit ile administra iei publice locale şi de c tre cet eni a
programelor cu finan are extern ini iate şi sus inute de Uniunea
European şi de alte organisme interna ionale, astfel:
- organizarea de sesiuni de informare,
- transmiterea de adrese de informare,
- actualizarea site-ului www.prefecturadambovita.ro
Întocmirea Rapoartelor privind activitatea de rela ii
interna ionale şi actualizarea Registrului Delega iilor Str ine
Actualizarea bazei de date cu privire la proiectele finan ate în cadrul
PNDR 2007 – 2013 şi 2014 - 2020
Actualizare baz de date privind Strategiile de Dezvoltare Local
elaborate la nivelul unit ilor administrativ – teritoriale
Actualizarea bazei de date privind Asocia iile de Dezvoltare
Intercomunitar i GAL-urile constituite în jude ul Dâmbovi a
Actualizarea bazei de date privind înfr irile între localit i din
jude ul Dâmbovi a şi localit i din str in tate
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 inovativ de colaborare
între acestea şi institu iile publice din jude
Elaborarea Strategiei de Modernizare a activit ii în cadrul
Institu iei Prefectului – Jude ul Dâmbovi a 2017-2020

2

3

2017
Compartimentul Afaceri Europene
2017

Compartimentul Afaceri Europene

2017
Trimestrial
Trim. I
Trim. III
2017

2017

Trim. IV

Compartimentul Afaceri Europene
Compartimentul Afaceri Europene
Compartimentul Afaceri Europene
Compartimentul Afaceri Europene
Compartimentul Afaceri Europene

Compartimentul Afaceri Europene

Compartimentul Afaceri Europene
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4. TURISM
Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
1.
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii tehnice pentru cresterea
potentialului turistic din masivul Bucegi, jude ul Dâmbovi a
2.
Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea
Rezerva iei de zimbri „Neagra”
3.
Refacerea sitului contaminat istoric de la TITU
4.
Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea
Complexului de cl diri şi fortifica ii medievale „Curtea
Domneasc ” din Târgovişte
5.
Construire pârtii Zona Montan Înalt
6.
Construire cabanele DUDELE
7.
Finalizare obiective Zona montan înalt :
Cabana Dichiu
Baza Salvamont Z noaga
Alimentare cu energie electric Baz salvamont Z noaga
Alimentare cu energie electric Camping Z noaga
Zid de sprijin Cabana Podu cu Florile
Cabana Podu cu Florile
Camping Z noaga
Alimentare cu energie electric cabane
(Dichiu, Podu cu Florile)
Prim ria Municipiului Târgovişte
8.
Promovarea turistica a bisericilor de la sfarsit de veac XIX si
inceputul sec. XX din Targoviste
9.
Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XIV-XV din
Targoviste

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

2017
2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

2017
2017
2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte
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10.

Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XVI din
Targoviste
11. Promovarea turistica a monumentului de importanta na ionala
Curtea Domneasca din Targoviste
12. Promovarea turistica a m n stirilor vechi din zona Targoviste
13. Promovarea turistica a muzeelor târgoviştene
14. Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XVII-XVIII din
Targoviste
Prim ria oraşului Pucioasa
15. Revitalizarea surselor pentru tratamente de cur intern cu ape
minerale Pucioasa
16. Dezvoltarea turismului de agrement în oraşul Pucioasa
17. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de interes turistic a
oraşului Pucioasa
18. Promovarea turistic a obiectivului balnear Baile Pucioasa
19. Înfiin are, reabilitare şi dotare Centru Na ional de Informare şi
Promovare Turistic în sta iunea de interes na ional Pucioasa

2017

Primaria Municipiului Târgovişte

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

2017
2017
2017

Prim ria Municipiului Târgovişte
Prim ria Municipiului Târgovişte
Prim ria Municipiului Târgovişte

2017

Prim ria oraşului Pucioasa

2017
2017

Prim ria oraşului Pucioasa
Prim ria oraşului Pucioasa

2017
2017

Prim ria oraşului Pucioasa
Prim ria oraşului Pucioasa
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5. MUNC

I JUSTI IE SOCIAL

Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Dâmbovi a
1. Cre terea anselor de ocupare a persoanelor din grupurile
vulnerabile pe pia a muncii (tinerii NEET, omerii de lunga durata,
persoanele de etnie roma, persoanele cu dizabilitati, persoane
eliberate din deten ie, tinerii postinstitutionalizati)
2. Satisfacerea unui num r cat mai mare de oferte de locuri de munca

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

2017

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Munc Dâmbovi a

2017

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Munc Dâmbovi a
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Munc Dâmbovi a
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Munc Dâmbovi a

3.

Implementarea masurilor active si preventive pentru omeri

2017

4.

Diminuarea omajului de lunga durata prin oferirea unei alternative
ocupa ionale pentru tineri intr-o perioada maxim de 4 luni de la
data înregistr rii si 6 luni in cazul adul ilor, prin formare
profesionala, reconversie, oferta de loc de munca sau alte masuri
de ocupare (inclusiv prin asigurarea orient rii profesionale)
Sprijinirea ocup rii persoanelor supuse riscului marginaliz rii
sociale, prin includerea in masuri active si asigurarea altor forme
de suport specifice
Stimularea particip rii la formare profesionala, cu reprezentarea
echilibrata in func ie de mediul de provenien a a omerilor a
omerilor urban/rural, nivelul de studii si vârsta
Sprijinirea angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul
omerilor
Dezvoltarea serviciilor de tip self service

2017

5.

6.

7.
8.

2017

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Munc Dâmbovi a

2017

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Munc Dâmbovi a

2017

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Munc Dâmbovi a
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Munc Dâmbovi a

2017
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Nr.
crt.
0
9.

Ac iunea/obiectivul

1
Asigurarea, cu încadrarea in limitele bugetare, a mijloacelor pentru
amenajarea spatiilor agen iilor locale, implementarea sarcinilor
prev zute in programele de ocupare a fortei de munca si planurile
de formare profesionala aprobate
10. Asigurarea perfec ion rii preg tirii profesionale a personalului
propriu in scopul cre terii gradului de competenta a angaja ilor
11. Absorb ia fondurilor europene dedicate dezvolt rii resurselor
umane in vederea moderniz rii serviciului public de ocupare si
cre terii anselor de ocupare ale persoanelor aflate in c utarea unui
loc de munca
12. Organizarea de „Burse ale locurilor de munca” si „Actiuni de
informare si consiliere privind cariera desf urate in scoli si
penitenciare”
Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a
13. Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile
Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, republicat , cu modific rile şi
complet rile ulterioare. – 670 ac iuni
14. Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile O.U.G
nr. 56/2007 privind încadrarea în munc şi detaşarea str inilor pe
teritoriul României, cu modific rile şi complet rile ulterioare. – 10
ac iuni
15. Verificarea modului în care agen ii economici respect prevederile
Legii nr. 156/2000 privind protec ia cet enilor români care
lucreaz în str in tate, cu modific rile şi complet rile ulterioare. –
3 ac iuni
16. Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile Legii
nr. 344/2006 şi a H.G. nr.104/2007 privind detaşarea salaria ilor în
cadrul prest rii de servicii transna ionale.- 2 ac iuni
17. Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile

Termen

Entitatea implicat în realizare

2
2017

3
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Munc Dâmbovi a

2017

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Munc Dâmbovi a
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Munc Dâmbovi a

2017

2017

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de
Munc Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucr torilor în cadrul
furniz rii de servicii. .- 2 ac iuni
Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile Legii
nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei
şi b rba i, republicat . - .- 3 ac iuni
Verificarea modului de respectare, de c tre angajatori, a
prevederilor art. 78 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 448/2006 privind
protec ia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modific rile şi complet rile ulterioare. .- 5 ac iuni
Verificarea respect rii de c tre agen ii de munc temporar a
prevederilor HG nr. 1256/2011 privind condi iile de func ionare
precum şi procedura de autorizare a agentului de munc temporar .
.- 3 ac iuni
Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile H.G.
500/2011 privind registrul general de eviden a salaria ilor, cu
modific rile şi complet rile ulterioare. .- 250 ac iuni
Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional
desf şurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia, cu
modific rile şi complet rile ulterioare. .- 30 ac iuni
Verificarea modului în care angajatorii respect prevederile art.
129 alin. 1 şi 2 din Legea dialogului social nr. 62/2011,
republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare. .- 15 ac iuni
Organizarea şi desf şurarea S pt mânii Europene de Securitate şi
S n tate în Munc sub egida Agen iei Europene pentru Securitate
şi S n tate în Munc – „Stresul sub control
Un simpozion
- 30 de angajatori
60 de participan i-

2

3

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3

-dou conferin e de pres
25. Campanie na ional privind implementarea în sistemul de
înv mânt a proiectului „Valen e culturale în domeniul securit ii
şi s n t ii în munc ”. instruire 12 cadre didactice
26. Campanie na ional de verificare a respect rii prevederilor legale
privind securitatea şi s n tatea în munc la desf şurarea
activit ilor cu articole pirotehnice. .- 5 ac iuni
27. Campanie na ional de supravegherea pie ei produselor industriale
din domeniul de competen al Inspec iei Muncii, conform
programului sectorial pentru anul 2016, coordonat de c tre
Comisia European . .- 20 ac iuni
Agenţia Judeţean pentru Pl ţi şi Inspecţie Social Dâmboviţa
28. 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
29. Acordarea unor alocatii familiale si prestatii de asistenta sociala:
- alocatia de stat pentru copii - cuantum:
- 200 lei pentru copiii pana la 2 ani, respectiv 3 ani pentru
copilul cu handicap;
- 84 lei pentru copii cu varsta cuprinsa intre 2 – 18 ani si

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a

Lunar

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

2017

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

1
tinerii peste 18 ani care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau
profesional;
-alocatia de plasament familial cuantumul este de 600 lei;
-alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr.277/2010 si
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.
30. 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.
31. 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,

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

Lunar

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

2017

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

32

Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

1
cetateni, unitati si minister. Relatii cu publicul.
32. 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.
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
33. 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

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

Lunar

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

2017

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

33

Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3

2017

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

Lunar

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

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
activitatilor necesare implementarii proiectelor de interes national
34. 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.
35. 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

34

Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

1
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.
36. 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.
37. 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.
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

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

2017

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

Lunar

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a
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2
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2017

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

2017

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

Lg.416/2001
38. 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
activitatilor necesare implementarii proiectelor de interes national
39. 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
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Termen
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1

2

3

Lunar

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

2017

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

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.
40. 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
41. 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;
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1
- alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr.277/2010 si
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.
42. 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.
43. 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.
44. Asigurarea echilibrului socio-economic al familiilor din mediul
urban si rural, al familiei si persoanelor de varsta a treia, al

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

Lunar

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

2017

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

Lunar

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a
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1
persoanelor cu dizabilitati si al familiilor apartinatoare.
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
45. 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;

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

2017

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a
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e) monitorizarea, controlul si evaluarea derularii tuturor
activitatilor necesare implementarii proiectelor de interes national
46. 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.
47. 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 ;

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

2017

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

Lunar

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a
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- 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
48. 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
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.
49. 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

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

2017

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a

Lunar

Agen ia Jude ean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Dâmbovi a
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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.
Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a
Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi impar
50. Îmbun t irea sistemului de comunicare cu beneficiarii şi cu
reprezentan ii mass-media, pentru asigurarea unei imagini
obiective a activit ii institu iei;
51. Dezvoltarea unui sistem eficient şi transparent de asigurare la
accidente de munc şi boli profesionale;
52. Eficientizarea activit ii de expertiz medical şi recuperare a
capacit ii de munc ;
53. Informarea, în domeniul propriu de competen , a persoanelor
interesate cu privire la drepturile şi obliga iile ce le revin, în
aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de
securitate social .
54. Implementarea proiectului „Dezvoltarea unui instrument de
modelare a pensiilor în scopul elabor rii de politici”.
Simplificarea opera ional realizat prin:
55. Eficientizarea activit ii sistemului public de pensii prin
îmbun t irea comunic rii cu beneficiarii acestui sistem, reducerea
costurilor aferente furniz rii serviciilor publice;

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

ial în interesul cet enilor, prin:
2017
Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a

2017

Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a

2017

Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a

2017

Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a

01.07.2017

Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a

2017

Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a
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56. Reducerea num rului de contesta ii a deciziilor de pensie sau a
modific rilor de drepturi.
Implementarea şi îmbun t irea cadrului legal prin:
2017
57. Clarificarea unitar a unor aspecte ap rute în procesul de
solu ionare a problematicii specifice, la nivelul CJP;
2017
58. Aplicarea prevederilor Legii nr. 380/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
2017
59. 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;
2017
60. Implementarea, în domeniul propriu de componen , a
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate
social nr. 883/2004, 987/2009, 1408/71, 574/72.
Prevenirea riscurilor şi cauzelor de vulnerabilitate ale sistemului de stabilire şi plat a pensiilor, prin:
61. Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori,
2017
posibilitatea existen ei în plat , în paralel, a mai multor dosare de
pensii, identificarea pl ilor necuvenite de pensii anticipate,
anticipate par ial, de invaliditate sau de urmaş, pl i nelegale de
asigur ri sociale sau introducerea eronat a CNP);
Gestionarea eficient a resurselor alocate, prin:
62. Reducerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile;
2017
63. Optimizarea cheltuielilor;
2017
64. Atragerea în sistem de noi asigura i pe baza contractelor de
2017
asigurare.
Direc ia General de Asisten Social şi Protec ia Copilului Dâmbovi a
Creșterea calit ții serviciilor sociale din județ
65. (Re)Acreditarea / licen ierea tuturor serviciilor sociale furnizate de
2017

Entitatea implicat în realizare
3
Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a
Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a
Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a
Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a
Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a

Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a

Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a
Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a
Casa Jude ean de Pensii Dâmbovi a

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

43

Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3
D.G.A.S.P.C. Dâmbovi a

2017

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

DGASPC Dâmbovi a
- întocmirea documenta iilor de (re)acreditare / licen iere pentru
toate serviciile sociale existente i nou înfiin ate (13 servicii)
Înt rirea responsabilit ii Consiliilor Consultative Comunitare
locale în identificarea resurselor comunitare de sprijin pentru copii /
persoane adulte / vârstnice în dificultate
- monitorizarea înfiin rii Consiliilor Consultative Comunitare
- organizarea de intalniri de lucru DGASPC Dambovita – Consilii
Consultative Comunitare locale (minim 5 întâlniri )
Externalizarea furniz rii de servicii sociale c tre furnizori priva i
acredita i
- externalizarea în propor ie de minim 50 % a serviciilor de tip
reziden ial în case de tip familial pentru copii / tineri cu m sur de
protec ie
- cre terea num rului de furnizori priva i care contracteaz 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
66. Atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte de dezvoltare
servicii sociale
- finalizarea implement rii a 3 proiecte cu finan are nerambursabil
prin POR axa 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale; domeniul de
interventie 3.2. - Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale
- identificarea surselor de finan are nerambursabil adecvat i
depunerea spre finan are de noi proiecte pentru dezvoltarea de
servicii si formare, perfec ionare personal
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2017

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

Promovarea i valorizarea activit ilor 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 sponsoriz ri i dona ii pentru sus inerea serviciilor
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 separ rii copiilor de familii, în vederea reducerii num rului de copii care beneficiaz de m sur de protecție special
67. Furnizare de servicii sociale în toate centrele de zi pentru copii /
familii în dificultate existente
- sprijin pentru organizarea i acreditarea furniz rii de servicii în
centre de zi
- monitorizarea serviciilor furnizate în centre de zi pentru copii în
dificultate
Extinderea programului de consiliere pentru planificare familial /
contracep ie în localit ile cu num r 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 al turi de al i parteneri publici sau priva i la campanii
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de educatie sexual în coli, educa ie parental
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
interventie specializata in situatiile de abandon scolar
Dezvoltarea, modernizarea si accesibilizarea serviciilor specializate existente pentru copii, tineri în dificultate în familie, copii / tineri cu dizabilit ți și/sau
deficiențe de integrare social
68. Infiintarea Centrului de recuperare, socializare si consiliere a
2017
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
copilului cu dizabilit i destinat copiilor cu autism şi sindrom Down
D.G.A.S.P.C. Dâmbovi a
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 )
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Reducerea perioadei de furnizare servicii de protec ie special pentru copii în dificultate
69. Dezvoltarea de servicii de sprijin prin parteneriate public private
2017
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
pentru reintegrarea în familie a copiilor cu m sur de protec ie
D.G.A.S.P.C. Dâmbovi a
speciala
- continuarea proiectului de parteneriat cu Fundatia Sera pentru
sprijinrea integrarii copiilor cu masura de protectie specializata in
familiile de baza.
- diversificarea serviciilor oferite familiilor in vederea reintegrarii
propriilor copii, prin atragerea de furnizori de servicii sociale
privati (ONG-uri)
Cre terea num rului de adop ii finalizate
- reevaluarea periodic si clarificarea situatiei familiale a tuturor
copiilor cu masura de protectie speciala
Men inerea persoanelor adulte în dificultate în comunit ile de domiciliu prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate
70. Organizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici,
2017
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
persoane dependente
D.G.A.S.P.C. Dâmbovi a
- 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
Cre terea gradului de integrare social a persoanelor cu dizabilit i
71. - Atingerea indicatorilor prev zu i în proiect în cadrul Serviciului
2017
DGASPC Dâmbovi a
de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane cu
handicap i în în cadrul Centrului de consiliere i sprijin pentru
integrarea social a persoanelor cu boli psihice
72. - Participarea la parteneriate publice sau private pentru dezvoltarea
2017
DGASPC Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3

2017

CJ Dâmbovi a
DGASPC Dâmbovi a
CRRPH uicani Moreni
Prim ria Moreni
Autorit i Publice Locale

de ateliere de terapie ocupa ional /ateliere protejate / ateliere de
economie sociala pentru persoane adulte defavorizate
73. - Înfiin area în parteneriat cu autorit ile publice locale a unor case
de tip familial/locuin e protejate, pentru beneficiari din cadrul
CRRPH uicani-Moreni ( 2 -3 case cu câte 8- 10 locuri ), precum
i a unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilit i
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6. EDUCA IE

Nr. Ac iunea/Obiectivul
Termen
Entitatea implicat in realizare
crt.
0
1
2
3
INSPECTORATUL COLAR JUDE EAN DÂMBOVI A
1. Creşterea calit ii procesului de predare-înv are-evaluare prin modernizarea abord rii înv rii, a sistemului de evaluare a calit ii în
înv mânt i prin îmbun t irea rezultatelor ob inute la evalu rile / examenele na ionale 2017
1.1. Asigurarea, prin programe de sprijin, respectiv de tip complementar, a asistenței specializate în procesul de educație centrată pe copil pentru
creştere / dezvoltare personală, socială şi profesională a elevilor, în furnizarea unui curriculum individualizat/adaptat nevoilor de instruire ale unor
elevi/grupuri de elevi (elevii cu performanțe colare, elevii cu C.E.S.) la toate nivelurile de colaritate
Consilierea cadrelor didactice cu privire la implementarea
2017
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
1
curriculumului centrat pe competen e
Acordarea de consultan pentru eficientizarea ac iunilor de adaptare 2017
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
2
curricular , respectiv de elaborare a unor planuri educa ionale
CJRAE Dâmbovi a
individuale pentru înv are şi evaluare diferen iat , pentru elevii cu
dificult i de înv are/ cerin e educa ionale speciale, pentru cei
capabili de performan
Derularea programului coală după coală în unit ile de înv mânt 2017
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
3
care au programul avizat pentru anul colar 2016-2017
Unit ile de înv mânt
Implementarea, la nivelul unit ilor de înv mânt, a programelor de s pt mânal,
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
4
educa ie remedial i de preg tire suplimentar a celor capabili de
conform
Unit ile de înv mânt
performan .
calendarului
Monitorizarea derul rii programelor remediale / derulate pentru
elevii capabili de performan
semestrul I
5
6

Derularea programului A doua şansă pentru înv mântul
primar/secundar
Monitorizarea copiilor/tinerilor cu CES integra i în şcoala de mas

ianuarie – august
2017
i ian. 2017

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
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a programelor de sprijin pentru elevii afla i în situa ii de risc,
CJRAE Dâmbovi a
activit i suplimentare de consiliere şi preg tire a elevilor cu CES, a
martie – mai 2017
aplic rii de c tre cadrele didactice a achizi iilor dobândite la cursurile
de formare din proiectului strategic POSDRU ID 63199 Şcoala
româneasc – mediu incluziv, pe perioada sustenabilit ii acestuia
1.2. Asigurarea, la nivelul unităților de învățământ, a unui demes didactic adecvat nevoilor reale ale elevilor, la nivel de planificare a învățării, sarcini
de învățare, conținutul învățării, instrumente/ mijloace utilizate (ex. materiale concrete pentru matematică), suporturi vizuale/ auditive etc., timp alocat
(durată, ritm, frecvență), care să stimuleze creativitatea la toate disciplinele de învățământ
Evaluarea ini ial şi de progres pentru elevii incluşi în programul de
permanent,
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
7
integrare şcolar cu sprijin educa ional
conform
CJRAE Dâmbovi a
calendarului
Organizarea concursurilor i olimpiadelor şcolare din calendarul
conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
8
MENC , respectiv al ISJ Dâmbovi a
calendarului
stabilit de
M.E.NC. .
Popularizarea performan elor şcolare, premierea elevilor cu rezultate
2017
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
9
bune la etapele jude ean , interjude ean , regional , na ional a
conform
olimpiadelor şi a concursurilor, atestatelor interna ionale
graficului
10

Monitorizarea atingerii obiectivelor propuse prin proiecte institu ionale
de mobilitate finan ate prin Programul Erasmus+ i care vizeaz
adecvarea demersului didactic la nevoile elevilor

2017
conform
graficului

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
Unit ile de înv mânt

Monitorizarea i evaluarea activit ii didactice, a activit ii de predareînv are-evaluare, prin raportarea la sistemul de competene e al profesiei
didactice

conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
graficului
inspec iilor de
specialitate /
speciale
1.3. Diversificarea ofertei educaționale de calitate prin implementarea unui program atractiv de activităţi nonformale
conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
11 Elaborarea şi implementarea unor programe şi proiecte privind
îmbun t irea disciplinei şcolare, a activit ii de combatere şi de
graficului de
prevenire a delincven ei juvenile, a abaterilor comportamentale timpurii, activit i
50

12

13

în colaborare cu institu iile locale / jude ene
Coordonarea activit ilor de integrare în comunitate şi dezvoltare
educa ional a beneficiarilor afla i într-o situa ie vulnerabil prin aportul
membrilor comunit ii - elevi voluntari din unit ile de înv mânt.
(Strategia Na ional Ac iunea Comunitar / SNAC)
Derularea parteneriatelor educa ionale interne şi interna ionale, a
schimburilor interculturale

Ianuarie-iunie
2017

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
Unit ile de înv mânt
CJRAE

conform
graficului de
activit i
Semestrial (cu
prilejul
cercurilor
metodice)

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
Unit ile de înv mânt

Organizarea unor activit i de diseminare a experien elor de succes,
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
identificate în şcolile care:
Unit ile de înv mânt
 editeaz reviste şcolare;
 editarea, trimestrial , a unei reviste electronice a I. .J. Dâmbovi a
(cu ISSN);
 ini iaz şi organizeaz concursuri/festivaluri jude ene, interjude ene,
na ionale
 particip /ob in premii la etapa na ional a concursurilor educative;
particip la ac iunile recomandate de M.E.N.C. .
1.4. Asigurarea succesului colar al elevilor, prin activități de pregătire specifice pentru Evaluarea Națională la finele clasei a II-a, a IV-a, a VIII-a, prin
organizarea simulărilor pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, pentru examenul de bacalaureat i pentru examenele de certificare a calificării
profesionale
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
15 Informarea cadrelor didactice cu privire la Evaluarea na ional a elevilor februarie 2017
din clasele a II - a, a IV- a, a VI-a, a VIII -a.
Unit ile de înv mânt
Activit i de preg tire specifice (tutorat) şi prin organizarea simul rilor
conform
pentru Evaluarea Na ional la clasa a VIII-a şi pentru examenul de
graficului
bacalaureat 2017.
Monitorizarea procesului de preg tire a elevilor în vederea sus inerii
evalu rilor na ionale din anul şcolar 2016-2017, în conformitate cu
prevederile Legii 1/2011, cu modific rile şi complet rile ulterioare
conform
graficului ISJ
conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
16 Organizarea şi desf şurarea evalu rii na ionale pentru elevii claselor a
II - a, a IV- a, a VI-a, a VIII -a .
calendarului
Unit ile de înv mânt
Organizarea examenului na ional de bacalaureat 2017.
stabilit de
14
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Organizarea examenelor de certificare a competen elor profesionale

M.E.N.C.Ş.

2. Îmbun t irea managementului la nivel de institu ie i la nivelul clasei de elevi (decizional, informa ional, organizatoric, metodologic), prin
transparen decizional , cre terea capacit ii institu ionale, eficientizare, în scopul cre terii calit ii în educa ie
2.1. Optimizarea activităţilor manageriale desfă urate la nivelul ISJ Dâmbovița, prin aplicarea corectă a modificărilor legislative, a regulamentelor în
vigoare, a ordinelor M.E.N.C.S
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
17 Actualizarea domeniilor I.Ş.J., a componen ei Consiliului de
administra ie , a comisiilor specifice; aplicarea metodologiilor
septembrieM.E.N.C. . i a procedurilor I. .J. Dâmbovi a, în vederea asigur rii
octombrie 2017
transparen ei decizionale la nivelul I.Ş.J. Dâmbovi a şi pentru
optimizarea activit ii de îndrumare şi control în anul şcolar 2016-2017.
Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedin ele Consiliului de
administra ie şi consiliilor consultative, ale grupurilor de lucru / de
proiect, ale cercurilor metodice şi comisiilor de nivel jude ean sau de
nivel local; adaptarea, cazual , a tematicii proiectate
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
18 Proiectarea inspec iilor şcolare generale, speciale şi tematice, în vederea Februarie 2017
asigur rii calit ii educa iei, cu accent pe îndrumare şi consiliere.
Septembrie
Actualizarea / elaborarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerent
2017
şi sistematic a prevederilor legislative, a metodologiilor şi
septembrieregulamentelor, a programelor opera ionale, pentru implementarea
octombrie 2017
proiectelor prioritare în anul şcolar 2016-2017 etc.
conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
19 Organizarea unor dezbateri la nivelul cercurilor pedagogice, în cadrul
şedin elor cu directorii, în scopul populariz rii legisla iei de interes
graficului
pentru managerii unit ilor de înv mânt i pentru diverse categorii de
cadre didactice pe problematica managementului educa ional
conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
20 Consilierea managerilor unit ilor de înv mânt preuniversitar cu
privire la implementarea metodologiilor subsecvente Legii 1/2011, a
graficului
dispozi iilor şi recomand rilor M.E.N.C.S.
2.2. Asigurarea transparenţei decizionale în conducerea operaţională la nivelul I.Ş.J Dâmbovița, prin respectarea principiului autonomiei în educaţie, a
principiului responsabilităţii publice şi la nivelul unităților colare din sistem, prin continuarea reformei în educație
conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
21 Derularea inspec iilor, conform planurilor de inspec ii şi graficului
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I.Ş.J./al inspectorilor şcolari; aplicarea consecvent a procedurilor, a
graficului
instrumentelor şi a criteriilor de evaluare specifice
Septembrie
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
22 Monitorizarea performan elor managerilor şcolari în domeniul
managementului educa ional, a activit ii didactice, ştiin ifice şi de
2017
formare
Evaluarea personalului de conducere, a personalului didactic, didactic
Conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
auxiliar şi nedidactic de la nivelul inspectoratului şi de la nivelul
graficului de
unit ilor şcolare
inspec ie
Verificarea prin inspec ie şcolar a aplic rii documentelor de politic
Conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
educa ional în domeniul curriculum-ului şi a finalit ilor pe nivele de
graficului de
inspec ie
şcolarizare; monitorizarea planific rii, organiz rii şi derul rii procesului
didactic cu respectarea Curriculum-ului Na ional
Conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
23 Monitorizarea prin inspec ie şcolar a aplic rii strategiilor moderne de
predare-înv are-evaluare; accentuarea dimensiunii formative a
graficului de
înv rii/evalu rii, vizând competen ele cheie, adoptate la nivel european inspec ie
2.3. Cre terea capacității instituționale de asumare a responsabilităților ce decurg din procesul descentralizării, la nivelul unităților de învățământ
preuniversitar din județul Dâmbovița
24

25

Elaborarea unei baze de date complexe asupra încadr rii unit ilor cu
personal didactic
Organizarea în coal a concursului de ocupare a catedrelor/posturilor
vacante pe parcursul anului colar
Monitorizarea modului de elaborare a ofertei de CDŞ/CDL la nivelul
unit ilor de înv mânt
Avizarea programelor de curs op ional / curriculum în dezvoltare local
(CDŞ/CDL) pentru anul şcolar 2017 – 2018 la ISJ Dâmbovi a

noiembrie
2017
Conform
calendarului
ianuarie martie 2017
aprilie – mai
2017

CJRAE
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
Unit ile de înv mânt
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
Unit ile de înv mânt
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a

Popularizarea exemplelor de bun practic referitoare la diversificarea
semestrul al
Unit ile de înv mânt
ofertei curriculare (CDŞ/CDL)
II-lea
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
Implementarea operaţională a sistemului de control intern/ managerial şi 2017
Unit ile de înv mânt
a managementului riscurilor
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
2.4. Eficientizarea managementului unităților de învățământ prin îmbunătăţirea activităţii consiliilor de administraţie i a managerilor unităților de
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învățământ
Organizarea unor ac iuni de consiliere individual sau de grup a
26
directorilor de coli, în func ie de nevoile specifice identificate la nivel
local (domenii: management strategic, managementul resurselor umane,
metode şi tehnici de comunicare, managementul
conflictelor, managementul financiar, managementul calit ii, realizarea
de parteneriate educa ionale (şcoal / agen i economici/comunitate,
realizarea de proiecte institu ionale de parteneriat strategic )
Actualizarea i func ionarea eficient a CA din unit ile de înv mânt în
27
urma apari iei OMEN nr. 4619/2014, cu modific rile i complet rile
ulterioare, prin raportare la legisla ia specific
Monitorizarea activit ii consiliilor de administra ie din unit ile de
înv mânt

conform
graficului de
consiliere

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a

conform
graficului de
consiliere

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a Unit ile
de înv mânt

conform
graficului de
monitorizare
2017

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a Unit ile
de înv mânt

octombrie
2017
septembrie octombrie
2017
septembrie –

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a

Elaborarea de strategii i politici educa ionale la nivelul colilor din
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a Unit ile
jude ul Dâmbovi a, pe baza politicilor educa ionale la nivel na ional,
de înv mânt
jude ean i local
2.5. Cre terea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către cadrele didactice, prin includerea în programe de perfecţionare prin
grade didactice şi diverse alte activităţi de formare
Elaborarea unei baze de date cu responsabilii cu perfec ionarea şi
septembrie – Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
29
formarea continu în fiecare unitate şcolar .
octombrie
CCD
2017
Elaborarea/actualizarea bazelor de date i gestionarea ac iunilor privind
semestrul I
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
30
examenele de defintivat i grade didactice
2017 - 2018
CCD
28

Selec ia prin concurs a metodi tilor ISJ Dâmbovi a
31

Întâlniri cu managerii şi cu responsabilii cu perfec ionarea şi formarea
continu din fiecare unitate şcolar pe centre metodice, în vederea
inform rii privind perfec ionarea prin grade didactice
Ac iuni de informare i instruire a cadrelor didactice care solicit

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a

CCD
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32

înscrierea la examenul na ional de definitivare în înv mânt i la
examenele de acordare a gradelor didactice
Organizarea şi derularea programelor de formare continu avizate,
prioritare MENCŞ pentru anul şcolar 2016 – 2017, conform Adresei
MENCŞ nr. 829/M/19.09.2016

octombrie
2017
pe parcursul
anului şcolar,
conform
calendarului
CCD
Dâmbovi a
Ianuarie –
Iunie 2017

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
CCD

Extinderea corpului de evaluatori la nivelul jude ului Dâmbovi a, prin
CCD
absolvirea programului de formare acreditat MENCŞ, destinat cadrelor
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
didactice care vor evalua în cadrul examenelor na ionale de definitivat şi
titularizare
Evaluarea eficien ei şi eficacit ii cursurilor de formare prin m surarea
conform
CCD
33
impactului asupra calit ii actului educa ional
graficului
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
Organizarea şi derularea în parteneriat – IŞJ Dâmbovi a şi CCD
ianuarie –
CCD
Dâmbovi a – de activit i ştiin ifice, cu scopul creşterii calit ii în
mai 2017
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
educa ie
Work-shop-uri de informare-formare privind participarea la stagii de
semestrul I
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
formare în ri UE prin Ac iunea cheie 1 (KA1) din cadrul programului
conform
Erasmus+, al Comisiei Europene
graficului
Diseminarea la nivelul şcolilor a experien elor de succes ale cadrelor
semestrul al
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
didactice care au participat la proiecte institu ionale de mobilitate în scop II -lea
de dezvoltare profesional , schimb de experien şi transfer de bune
conform
practici prin Ac iunea cheie 1 (KA1), în cadrul Programului Erasmus+
graficului
3. Asigurarea unui sistem educa ional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul jude ului Dâmbovi a, compatibil cu cel european, prin
sporirea accesului la educa ia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate social şi a egalit ii şanselor în vederea îmbun t irii
rezultatelor elevilor
3.1. Asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu din județul Dâmbovița
Campanii de informare a p rin ilor privind importan a frecvent rii
oct – dec.
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
34
2017
gr dini ei şi a clasei preg titoare
Reorganizarea circumscrip iilor colare în scopul evit rii situa iilor de
ian. 2017
Unit ile de înv mânt
segregare a elevilor de etinie rom în vederea înscrierii elevilor în anul
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
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colar 2017 - 2018
Organizarea unor „Ateliere de var Şotron”in regim de voluntariat cu
copiii care nu au frecventat sau nu frecventeaz cu regularitate gr dini a
şi care urmeaz a se înscrie în clasa preg titoare

35

iunie – iulie
2017

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a

Continuarea programului Fiecare copil în gradiniţ , sprijinit de OVR
în 6 comunit i din jude .
Aplicare a prevederilor legii nr. 248/2015 privind stimularea particip rii
în înv mântul pre colar a copiilor provenind din familii defavorizate i
a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gr dini , lege
cunoscut i sub numele de Fiecare Copil în Gr dini .
Consilierea p rin ilor în vederea înscrierii copiilor în gr dini şi în clasa
preg titoare
Campanii de informare cu privire la programele de burse acordate
elevilor de etnie rom

2017

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a

martie - mai
2017
semestrul I
2017-2018

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a

Acordarea de locuri subven ionate în licee pentru elevii de etnie rom

semestrul al
II-lea

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a

Monitorizarea cre rii unui mediu educa ional atractiv pentru preşcolari şi
elevi

Conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
graficului de
inspec ii
Campanii de informare cu privire la derularea Programului A doua şansă Ian. – aug.
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
pentru înv mântul primar şi secundar inferior
2017
Echivalarea studiilor pentru to i elevii repatria i
Conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
solicit rilor
3.2. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon colar, diminuarea fenomenului de violenţă, creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar la
nivelul învăţământului preuniversitar
Implementarea la nivelul şcolilor a strategiei de prevenire a abandonului Ian. – iun.
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
36
şcolar în unit ile de înv mânt situate în zone dezavantajate
2017
Monitorizarea derul rii unor programe de prevenire a abandonului
conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a CJRAE
56

37

şcolar/a absenteismului în unit ile şcolare în care exist cabinete de
asisten psihopedagogic , a unor programe de sprijin pentru elevii ai
c ror p rin i sunt pleca i din ar sau care au tendin e de absenteism
major
Sprijinirea derul rii programelor de consiliere şi orientare pentru copii /
elevi în vederea dezvolt rii dimensiunilor atitudinale şi valorice ale
personalit ii elevilor, cultivarea încrederii în sine şi în ceilal i,
valorizarea rela iilor interpersonale, implicarea în luarea deciziilor etc.
Monitorizarea activit ii de consiliere individual a elevilor care
absenteaz nemotivat şi a p rin ilor acestora

graficului de
monitorizare

Monitorizarea implement rii proiectelor finan ate prin Programul
Erasmus +

conform
graficului

permanent

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a CJRAE

conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
graficului de
monitorizare
Monitorizarea parteneriatelor derulate la nivel local şcoal – familie conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a Parteneri
elev, şcoal -autorit i locale privind responsabilit ile pe linia asigur rii graficului de educa ionali
succesului şcolar şi a unei frecven e corespunz toare
monitorizare
3.3. Compatibilizarea sistemului naţional de educaţie cu sistemele europene prin iniţierea şi derularea unor programe / proiecte care vizează cre terea
performanţelor elevilor şi ale cadrelor didactice
Organizarea unor sesiuni de informare a responsabililor cu proiectele
Conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
39
educa ionale din unit ile şcolare privind programul Erasmus+ pentru
graficului
educa ie, formare, tineret i sport pentru perioada 2014-2020 al Uniunii
Europene.
Facilitarea g sirii de parteneri-institu ii şcolare din UE - pentru unit ile
conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
de înv mânt interesate de cooperarea interna ional prin proiecte de
graficului
parteneriat strategic – Ac iunea cheie 2 (KA2) din cadrul programului
Erasmus + al Comisiei Europene
Redactarea de buletine informative, postarea pe pagina web a ISJ şi
semestrial
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
40
responsabili_programe_db@yahoogroups.com a informa iilor privind
oportunit ile de finan are prin programe europene
Consilierea unit ilor şcolare în vederea întocmirii unor
conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
41
graficului
candidaturi/proiecte cu finan are european
38

Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
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4. Dezvoltarea înv mântului profesional şi tehnic, racordarea acestuia la pia a muncii prin consultarea / implicarea factorilor interesa i de
educa ie în scopul racord rii ofertei educa ionale la cerin ele pie ei muncii
4.1. Fundamentarea ofertei educaţionale şi restructurarea reţelei şcolare pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, ţinând cont de
caracteristicile comunităţii locale.
Stabilirea ofertei educa ionale pentru înv mântul profesional şi tehnic Conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
42
la liceele tehnologice, şcolile postliceale
termenelor
Unit ile de înv mânt
stabilite de
MEN
Elaborarea studiului „Op iunea şcolar şi profesional a elevilor, factor
Noiembrie
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
important în elaborarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 20162017
2017”.
Fundamentarea planului de şcolarizare în func ie de analiza op iunilor
şcolare - profesionale ale elevilor clasei a VIII-a
Monitorizarea func ion rii Comisiei de orientare şcolar şi profesional
anual
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
43
în fiecare unitate şcolar şi la CJRAE
CJRAE
Realizarea Ghidului pentru orientarea şcolară şi profesională a
mai 2017
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a CJRAE
absolvenţilor claselor a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018
Realizarea unui program de orientare şcolar şi profesional cu elevii
ianuarie –
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
44
clasei a VIII-a pentru preg tirea înscrierii lor în înv mântul profesional/ mai 2017
liceal
Organizarea „Târgului ofertelor educa ionale 2017”
Aprilie 2017 Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
Monitorizarea situa iei absolven ilor înv mântului profesional, a
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a Unit ile
45
inser iei profesionale, de c tre I.S.J pe baza informa iilor oferite de
sem. al II-lea de înv mânt
unit ile şcolare.
4.2. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon colar, diminuarea fenomenului de violenţă, creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar la
nivelul învăţământului preuniversitar
Identificarea partenerilor sociali reprezentativi în raport cu profilul
conform
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a Unit ile
46
economic şi de pe pia a muncii din jude (operatori economici, asocia ii
termenelor
de înv mânt
profesionale, organiza ii sindicale, organiza ii nonguvernamentale,
stabilite de
asocia ii
MEN
Antrenarea în activitatea de fundamentare a re elei colare din
2017
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
47
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înv mântul tehnic preuniversitar a C.L.D.P.S. Realizarea unui real
parteneriat cu institu iile i agen ii economici beneficiari ai serviciilor de
formare profesional ini ial
Activizarea parteneriatului social în formarea profesional ini ial –
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a Unit ile
48
parteneriate active şcoal întreprindere în vederea îmbun t irii form rii
semestrial
de înv mânt
profesionale ini iale
Sprijinirea dezvolt rii capacit ii de cooperare între şcoli şi universit i,
2017
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a
49
între şcoli şi operatorii economici, între şcoli şi parteneri sociali
Consolidarea capacit ii cadrelor didactice care predau module de
2017
Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a Unit ile
50
specialitate din înv mântul profesional şi tehnic pentru a forma şi
de înv mânt
dezvolta competen ele cheie conform standardelor de preg tire
profesional ; dezvoltarea spiritului antreprenorial
Casa Corpului Didactic Dâmbovița
Formarea cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar
51.
Casa Corpului Didactic Dâmbovi a
 Contractarea furnizorilor/ formatorilor pentru programele de Februarie –
iunie 2017
perfec ionare / formare continu
 Asigurarea resurselor materiale necesare derul rii programelor de
formare
 Derularea de programe selectate din oferta altor furnizori şi a celor
din oferta proprie
2017
 Monitorizarea derul rii programelor şi a evalu rilor finale
 Atestarea absolven ilor programelor de formare
 Reglarea activit ilor de formare în func ie de feed-back-ul primit
de la cursan i
 Formarea cadrelor didactice prin intermediul programelor de
formare continu
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
52.
februarie –
Casa Corpului Didactic Dâmbovi a
 Încheierea de protocoale de colaborare cu CCD-uri din ar .
mai 2017
 Organizare de simpozion interna ional, conferin e/dezbateri/
worshop-uri
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Formarea cadrelor didactice din înv mântul preuniversitar în vederea profesionaliz rii carierei didactice
53.
Derularea programelor de formare continu acreditate din cadrul
ianuarie –
Casa Corpului Didactic Dâmbovi a
proiectului “Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru martie 2017
actori ai schimbărilor în educaţie în judeţele Dâmboviţa şi Buzău” – ID
62624
Universitatea Valahia Târgovişte
Lucr ri in continuare:
54. - Spa ii de Înva mânt
Trim II 2017
Universitatea Valahia Târgovişte
Campus Universitar Aleea Sinaia
- Spa ii de Înva mânt – etapa a IIa Amfiteatru 500 locuri
Campus Universitar Aleea Sinaia

55.

Lucr ri noi
56. Spatii cazare Et. II - 400 locuri Campus Universitar
57. - Baz Sportiv Campus Universitar

Acţiuni
58.
59.

60.

Prim
61.
62.

- -Spatii de cazare Campus
Universitar Aleea Sinaia
- lnfrastructura drumuri ~i
Imprejmuire Campus Universitar
Aleea Sinai
- Reabilitare, modernizare Facultatea de tiin e EconomicePavilion J
Zon Universitar –
Lt. Stancu Ion
ria Municipiului Târgovişte
Consolidare, reabilitare si modernizare Grup Scolar
“Voievodul Mircea”
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale Grup Scolar Industrial Nicolae
Cioranescu

Trim IV 2017

Universitatea Valahia Târgovişte

Trimestrul IV 2017

Universitatea Valahia Târgovişte

Trim II 2017
Trim III
2017

Universitatea Valahia Târgovişte

Trim III
2017

Universitatea Valahia Târgovişte

Trim III
2017

Universitatea Valahia Târgovişte

Trim IV 2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

Trim II 2017

Prim ria Municipiului Târgovişte
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63.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale scoala cu clasele I-VIII Smaranda
Gheorghiu
64. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale a Colegiului National Ienechita
Vacaresu
Prim ria oraşului Gaesti
65.
Finalizarea implement rii proiectului finan at POR „
Reabilitare .modernizare si echiparea infrastructurii
educa ionale Colegiul National Vladimir Streinu Gaesti”
Reabilitare cl dirile:Internat si cantina Colegiul National
66.
Vladimir Streinu
Întocmirea de documenta ii si cereri de finan are pentru
67.
atragerea de fonduri necesare reabilit rii a 5 institu ii de
invatamant
Prim ria oraşului Pucioasa
68. Consolidare i modernizare a liceului tehnologic din ora ul,
pucioasa, jude dâmbovi a
69. Reabilitare, modernizare i extindere Gr dini a nr. 1,
Institu ia Prefectului - Biroul Jude ean pentru Romi
70. Programe ,,Şansa a II-a”in şcolile cu elevi de etnie roma care
nu au finalizat 8 clase.

Trim IV 2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

Trim IV 2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

2017

Prim ria oraşului Gaesti

2017

Prim ria oraşului Gaesti

2017

Prim ria oraşului Gaesti

Trim III 2017

Prim ria oraşului Pucioasa

2017

Prim ria oraşului Pucioasa

2017

Institu ia Prefectului - Biroul Jude ean pentru Romi
Inspectoratul Şcolar jude ean Dâmbovi a,
Ong-uri rome,
Autoritati locale,
Asociatia Catalactica si mediatorii şcolari.
Institu ia Prefectului - Biroul Jude ean pentru Romi
Inspectoratul Şcolar jude ean Dâmbovi a,
Ong-uri rome,
Autoritati locale,
Mediatorii scolar.
Institu ia Prefectului - Biroul Jude ean pentru Romi
Inspectoratul Şcolar jude ean Dâmbovi a

71.

Activita i remediale pentru elevii romi

2017

72.

,,Gradinita estivala” pentru preşcolarii romi.

2017
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73.

Organizarea ,,Scoala de dupa amiaza”(ore de pregatire
suplimentare

2017

74.

Promovarea si ocuparea locurilor speciale acordate de catre
institutiile superioare de invatamant

2017

75.

Asigurarea transportului scolar pentru toate comunitatile de
romi

2017

76.

Ocuparea locurilor speciale acordate pentru elevii de liceu

2017

Ong. Ovidiu -Rom
Autoritati locale
Mediatorii scolari
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
liderii romi
Ong-uri rome
Autoritati locale
Mediatorii scolari
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
Institu ia Prefectului - Biroul Jude ean pentru Romi
Inspectoratul Şcolar jude ean Dâmbovi a
Consiliul jude ean
Autoritati locale
Institu ia Prefectului - Biroul Jude ean pentru Romi
Inspectoratul Şcolar jude ean
Partida Romilor-pro Europa
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7. S N TATE
Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a
Actiune de control tematic privind activitatile de ingrijiri la domiciliu
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Actiune de control tematic privind suplimentele alimentare si alimentele
imbogatite cu minerale si vitamine in salile de fitness
Actiune de control tematic pentru verificarea saloanelor de
infrumusetare si a produselor cosmetice profesionale
Actiune de control tematic in unitati de invatamant, inclusiv in crese si
scoli speciale pentru verificarea microclimatului si a conditiilor in care se
deruleaza programul Lapte corn
Actiune de control tematic incrucisat in unitati sanitare cu paturi,in
unitatile de transfuzie sanguina si centrele judetene de transfuzie sanguina
Actiune de control tematic pentru verificarea sistemelor publice de
aprovizionare cu apa a localitatilor din mediul rural
Actiune de control tematic pentru verificarea aditivilor alimentar
destinati consumului uman
Actiune de control tematic pentru verificarea unitatilor acreditate in
domeniul transplantului
Actiune de control tematic pentru verificarea articolelor tratate
Actiune de control tematic pentru verificarea conformitatii la prevederile
legale a apelor minerale naturale si a apelor imbuteliate
Actiune de control tematic in saloanele de bronzare artificiala
Actiune de control tematic privind asistenta medicala prespitaliceasca
Actiune de control tematic pentru verificarea produselor biocide

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

Ianuarie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Ianuarie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Februarie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Februarie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Martie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Martie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Aprilie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Aprilie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Aprilie
Mai

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a
Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Mai
Iunie
Iunie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a
Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a
Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2
Iunie-Septembrie

3
Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Iunie-Septembrie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Iulie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

August

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Septembrie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Septembrie
Octombrie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a
Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Octombrie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Noiembrie
Noiembrie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a
Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Decembrie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Decembrie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Decembrie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Decembrie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Decembrie
Decembrie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a
Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Decembrie
Decembrie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a
Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Actiune de control tematic in taberele pentru copii si unitati de turism cu
activitati similare
Actiune de control tematic pentru verificarea conformitatii apelor de
imbaiere
Actiune de control tematic pentru verificarea respectarii legislatiei in
vigoare privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentul
Actiune de control tematic pentru verificarea cabinetelor de medicina de
familie/ dentara si de specialitate,
Actiune de control tematic in unitatile de invatamant preuniversitar si in
cabinetele de medicina scolara
Actiune de control tematic pentru verificarea produselor biocide
Actiune de control tematic in unitatile de invatamant universitar si in
unitatile de catering care asigura masa in invatamantul preuniversitar
Actiune de control tematic privind controlul alimentelor cu destinatie
nutritionala speciala si a mentiunilor de nutritie si de sanatate
Actiune de control tematic privind alimentele tratate cu radiatii ionizante
Actiune de control tematic pentru verificarea laboratoarelor de analize
medicale
Actiune de control tematic pentru verificarea pachetelor promotionale cu
produse cosmetice
Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc
din mediul de viata
Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc
din mediul de munca
protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate
factorilor de risc alimentari si de nutritie
Evaluarae starii de sanatate a copiilor si tinerilor
Monitorizarea radioprotectiei pacientului in expunerea medicala la
radiatii ionizante
Supravegherea expunerii personalului medical la radiatii ionizante
Interventii pentru un stil de viata sanatos
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Nr.
crt.
0
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ac iunea/obiectivul

Termen

1

2
Decembrie
Decembrie
Decembrie
Decembrie

Direc ia de S
Direc ia de S
Direc ia de S
Direc ia de S

Decembrie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Decembrie

Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a

Screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin
Supravegherea bolilor netransmisibile
Gestionarea situatiilor de urgenta prin planuri proprii de actiune
Activitati de trimitere a unor categorii de bolnavi la tratament in
strainatate
Actiuni pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici
din sectiile de ATI ( AP-ATI)
Protejarea sanatatii populatiei impotriva principalelor boli prevenibile
prin vaccinare
Supravegherea si controlul bolilor transmisibile prioritare

Entitatea implicat în realizare
n
n
n
n

3
tate Public
tate Public
tate Public
tate Public

Dâmbovi a
Dâmbovi a
Dâmbovi a
Dâmbovi a

38.
Decembrie
Direc ia de S n tate Public Dâmbovi a
Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate Dâmbovi a
Contractarea serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale.
39. Încheierea actelor adi ionale de prelungire a contractelor de
Ianuarie 2017
Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
furnizare de servicii medicale pe toate tipurile de asisten medical
Dâmbovi a
aflate în derulare la data de 31.12.2016.
40. Încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale,
Martie 2017
Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
farmaceutice şi dispozitive medicale pentru anul 2017.
Dâmbovi a
41. Evaluarea în termen a tuturor furnizorilor de servicii medicale,
Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
farmaceutice şi dispozitive medicale în vederea începerii /
Dâmbovi a
continu rii rela iei contractuale cu C.A.S. Dâmbovi a
Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 în condiţii de eficienţ economic pentru asigurarea continuit ţii în acordarea asistenţei
medicale pe toate tipurile de servicii.
42. Analiza lunar şi trimestrial a gradului de realizare apl ilor fa de
Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
prevederile aprobate şi de creditele deschise pentru fiecare domeniu
Dâmbovi a
de asisten medical
Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale.
43.

Respectarea termenelor de plat prev zute în contractele de servicii Permanent
medicale.

Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
Dâmbovi a
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Nr.
Ac iunea/obiectivul
Termen
Entitatea implicat în realizare
crt.
0
1
2
3
Controlul privind derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale şi virarea contribuţiei la FNUASS.
44. Monitorizarea şi controlul modului în care furnizorii de servicii
2017
Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
medicale, de medicamente, de dispozitive medicale şi materiale
Dâmbovi a
sanitare respect clauzele contractuale pe toat perioada derul rii
contractului.
45. Controlul îndeplinirii indicatorilor din programele na ionale de
2017
Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
s n tate la nivelul unit ilor sanitare prin care se deruleaz .
Dâmbovi a
46. Verificarea legalit ii cererilor de restituire a indemniza iilor de
Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
concediu medical depuse de angajatori la C.A.S. conform O.U.G. nr.
lunar
Dâmbovi a
158/2005 cu modificarile şi coplet rile ulterioare.
Evaluarea furnizorilor de servicii medicale.
47.
În vederea încheierii contractelor pentru anul 2017, C.A.S.
Zilnic
Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
Dâmbovi a deruleaz ac iunea de evaluare a furnizorilor de servicii
Dâmbovi a
medicale, medicamente şi dispozitive medicale.
Concedii medicale.
48. Restituirea din FNUASS a
sumelor pl tite de angajatori
asigura ilor, reprezentând indemniza ii de concedii medicale.
49.
Declararea, urm rirea, colectarea şi recuperarea contribu iei de
asigur ri sociale de s n tate pentru concedii medicale şi
indemniza ii de la persoanele fizice prev zute de O.U.G. nr.
158/2005 cu modificarile complet rile ulterioare.
Formulare europene / Cardul european de s n tate.
50. Organizarea şi desf şurarea activit ii de primire, înregistrare,
verificare din punct de vedere al existen ei, conformit ii şi
valabilit ii dosarelor depuse în vederea eliber rii formularelor E***
şi a documentelor portabile S.

2017
2017

Lunar

Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
Dâmbovi a
Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
Dâmbovi a

Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0
51.

52.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
Constituirea, administrarea şi actualizarea permanent a bazei de
date referitoare la eviden a cet enilor români şi str ini care se
deplasez pe teritoriul României, în spa iul Uniunii Europene şi
spa iul SEE, beneficiari ai prevederilor Regulamentelor Europene
883/2004, Reg. 987/2009 şi Reg. 988/2009 cu modificarile
ulterioare, cu prevederi în domeniul s n t ii la nivelul C.A.S.
Dâmbovi a.
Emiterea formularelor europene şi a cardului de asigur ri sociale de
s n tate la solicitarea persoanelor asigurate care se deplasez în
statele membre UE.

2
2017

3
Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
Dâmbovi a

2017

Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
Dâmbovi a

2017

Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
Dâmbovi a
Casa Jude ean de Asigur ri de S n tate
Dâmbovi a

În domeniul comunic rii cu asiguraţii.
53.
Informarea asigura ilor privind drepturile şi obliga iile asigura ilor
în sistemul asigur rilor de s n tate şi re eaua de furnizori.
54.
Solu ionarea solicit rilor f cute prin scrisori, audien e şi Tel-verde
de c tre asigura i.
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
55.
Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Jude ean Dâmbovi a
56.
Lucr ri de amenajare spa ii verzi în incinta Spitalului Jude ean
(HCJ nr 240/29.10.2010)
57.
Redistribuirea instala iilor de alimentare cu energie electric a
pavilioanelor medicale şi alimentarea cu energie electric a
grupurilor de climatizare la Spitalul Jude ean de Urgen
Târgovişte (HCJD nr 188/06.09.2014)
Prim ria municipiului Moreni
Lucr ri de între inere si igenizare la Spitalul Moreni
58.

2017

2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

2017

Prim ria Municipiului Moreni
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8. ADMINISTRA IE PUBLIC
Nr.
Ac iunea/obiectivul
Termen
Entitatea implicat în realizare
crt.
0
1
2
3
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Înt rirea şi diversificarea parteneriatului între Consiliul Jude ean
2017
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
1.
Dâmbovi a, autorit 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
Îmbun t irea cadrului necesar elabor rii şi adopt rii actului de
2017
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
2.
decizie, atât în privin a modului de fundamentare a acestuia sub
aspectul legalit ii şi oportunit ii
Dezvoltarea unui sistem integrat de management al documentelor
2017
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
3.
(pe suport electronic)
Creşterea gradului de satisfacere a cerin elor popula iei
2017
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
4.
Institu ia Prefectului - Jude ul Dâmbovi a, Serviciului Programe Guvernamentale, Conducerea Serviciilor Deconcentrate
5.
Implementarea unor propuneri de proiecte privind îmbun t irea
2017
Institu ia Prefectului - jude ul Dâmbovi a
activit ii în cadrul institu iei şi creşterea calit ii serviciilor publice
oferite
6.
Diseminarea de informa ii cu privire la anumite instrumente privind
2017
Institu ia Prefectului - jude ul Dâmbovi a
reforma administra iei publice
7.
Identificarea de oportunit i de finan are şi elaborarea unor
2017
Institu ia Prefectului - jude ul Dâmbovi a
propuneri de proiecte care s vizeze îmbun t irea activit ii în
cadrul institu iei, creşterea calit ii serviciilor publice oferite
cet enilor şi promovarea unor instrumente moderne privind
reforma administra iei publice.
Prim ria Municipiului Târgovişte
8.
Evaluarea satisfactiei cetatenilor prin chestionare, fata de serviciile
2017
Prim ria Municipiului Târgovişte
oferite de administratia locala
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Nr.
crt.
0
9.

Ac iunea/obiectivul

1
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
10. Audit de recertificare a sistemului de management al calit ii în
conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008
11. Extindere sistem informatic în noul sediu al Direc iei Tehnice –
Casa Patrimoniului
12. Evaluarea performan elor proceselor desf şurate în Prim ria
Târgovişte şi direc iile subordonate Consiliului Local Municipal
prin audituri de calitate programate
13. Evaluarea satisfactiei cetatenilor fata de serviciile oferite de
administratia locala prin chestionare
14. Instruirea intregului personal in domeniul calitatii (principiile
managementului calitatii, standarde s.a.)
15. Evaluarea performantelor proceselor desfasurate in Primaria
Targoviste si Directiile subordonate Consiliului Municipal prin
audituri de calitate programate
16. Cursuri de perfec ionare şi instruire pentru func ionarii publici
Prim ria Municipiului Moreni
17. Perfectionarea si formarea continua a functionarilor publici
18. Implementare proiect Servicii integrate de masuri active pentru
persoanele in c utare de loc de munca - POS DRU AP5
Prim ria oraşului G eşti
19. Extinderea accesului cet enilor la informa iile publice
20. Participarea func ionarilor la cursuri de perfec ionare
Prim ria oraşului Pucioasa
21. Perfec ionarea func ionarilor publici prin frecventarea cursurilor
programate pentru anul 2017

Termen

Entitatea implicat în realizare

2
2017

3
Prim ria Municipiului Târgovişte

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

2017
2017

Primaria Municipiului Moreni
Prim ria Municipiului Moreni + Asocia ia de
Sprijin a Şomerilor Dâmbovi a

2017
2017

Prim ria oraşului G eşti
Prim ria oraşului G eşti

2017

Prim ria oraşului Pucioasa
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Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
22. Ob inerea Certificatului ISO 9001
Prim ria oraşului Titu
23. Înt rirea comunic rii, eficien ei, responsabilit ii şi coeren ei în
Prim ria Oraşului Titu, prin: consolidarea şi l rgirea cadrului de
participare a societ ii civile la procesul decizional; redactarea
periodic de comunicate de pres ; participarea larg a presei la
evenimentele institu iei; îmbun t irea activit ii de reprezentare
intern şi extern .
24. Perfec ionarea profesional a func ionarilor publici prin participarea
la cursuri de formare continu
25. Dotare program informatic
26. Asigurarea transparen ei actului administrativ prin publicarea pe
site-ul Prim riei Oraşului Titu a informa iilor cu caracter public
27. Creşterea gradului de absorb ie a fondurilor europene
28. Înt rirea capacit ii administra iei locale de a atrage fondurile
europene şi de a finan a/cofinan a programele de dezvoltare local ;

Termen

Entitatea implicat în realizare

2
2017

3
Prim ria oraşului Pucioasa

2017

Prim ria oraşului Titu

2017

Prim ria oraşului Titu

2017
2017

Prim ria oraşului Titu
Prim ria oraşului Titu

2017
2017

Prim ria oraşului Titu
Prim ria oraşului Titu

70

9. AGRICULTUR ŞI DEZVOLTARE RURAL
Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
AGRICULTUR
Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a
1.
Modalitatea aplicarii Legii nr.17 /2014 ,privind vanzarile de terenuri
agricole situate in exrtraviran:
2.

3.

4.

5.

6.

7.

- Inregistrarea documentatiilor privind ofertele de vanzare a
terenurilor de la nivelul localitatilor ,publicarea ofertelor de vanzare
,verificare respectarii procedurii si eliberarea avizelor
Verificarea si inaintarea spre avizare M.A.D.R., dupa caz, a
documentatiilor intocmite in vederea scoaterii din circuitul agricol a
terenurilor situate in extravilan, precum si avizelor prealabile de
introducere in intravilanul localitatilor a terenurilor agricicole in
baza studiului urbanistic P.U.G./P.U.Z.,
Avizarea schimbarii categoriei de folsinta a terenurilor in
conformitate cu prevederile legale, a avizelor de
redare/reintroducere a terenurilor in circuitul agricol,
Inregistrarea si avizarea fiselor de inscriere in agricultura ecologica
a operatorilor, producatorilor, procesatorilor, comercianti,
importatori, unitati de productie pentru acvacultura, colectori flora
spontana in conformitate cu Ordinul 1253/2013
Efectuarea de vizite in teren la agentii economici ce comercializeaza
produse ecologice pentru informare privind legislatia in vigoare
(HG 131/2013)
Monitorizarea evolutiei cantitatilor de cereale tranzactionate si a
preturilor produselor agricole pe piata libera ( sistemul SIPPA).

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
Primirea si verificarea cererilor privind recunoasterea Grupurilor
de producatori, in conformitate cu Ord.694/2008 si a
Reg.1234/2007 , transmiterea acestora catre MADR precum si
verificarea mentinerii conditiilor carea au stat la baza recunoasterii
G.P. conform O.G.37/2005
Consultanta privind modalitatea de intocmire a caietelor de sarcini
pentru produse traditionale si verificarea conformitatii acestora pe
teren
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
Implementarea Ordinului nr 724/2013 privind atestarea produselor
traditionale si a Ordinului nr 394/2014 privind atestarea produselor
alimentare obtinute conform retetelor consacrate romanesti si
sistemelor de calitate
Colaborarea cu formele asociative, federatii si institutii de cercetare
din toate domeniile agricole.
Implementarea politicilor si strategiilor privind introducerea in
mediu si pe piata a plantelor modificate genetic
Intocmirea situatiei privind necesarul de ingrasaminte pentru
agricultura judetului, monitorizarea aplicarii ingrasamintelor
chimice.
Verificare documentatiei si emiterea certificatelor de abilitare pentru
importul de ingrasaminte chimice conform Legea 232/2010
Intocmirea devizelor de calcul a normelor de venit pentru fiecare
cultur şi specie de animale,în vederea calcul rii impozitului pe
norma de venit.
Inregistrarea contractelor , verificarea suprafetelor cultivate cu tutun

2
2017

3
Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
,precum si a calitatii acestuia la data livrarii.
Autorizarea depozitelor de cereale si oleaginoase si monitorizarea
activitatii privind receptia depozitarea si pastrarea cerealelor si
oleaginoaselor
Primirea documentatiei,verificarea conditiilor in vederea eliberarii
de autorizatii pentru infiintarea/defrisarea plantatiilor pomicole
precum si eliberarea de autorizatii de taieri /plantari de nuci.
Intocmirea si actualizarea Registrului Plantatiilor Viticole.
Monitorizarea activitatii RICA , colectarea de date pentru realizarea
anchetei R.I.C.A.
Prelucrarea datelor cu privire la prêturile cerealelor si
oleaginoaselor de pe pietele reprezentative din Romania, transmise
de operatorii economici din sectoarele de producere,depozitare,
comercializare, procesare si se vor transmite la directia de
specialitate din cadrul M.A.D.R., in fiecare zi de marti pentru
saptamana anterioara raportarii, conform anexei nr.1 din Ordinul
nr.445/2008
Monitorizarea modului de implementare a Programului national de
reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din Romania
Culegerea datelor in vederea intocmirii: cercetarilor statistice Agr.2
B suprafetele recoltate si productiile realizate
Cercetarea statistice Agr.2A -suprafete insamantate,
Inventarierea parcului de tractoare si masini agricole existent in
judet
Culegerea,prelucrarea,centralizarea si transmiterea la M.A.D.R. a
Situatiei Statistice a Terenurilor
Efectuarea de estimari privind suprafata cultivata, productia medie
la hectar si productia totala pentru principalele culturi agricole pe
total judet si sectoare de activitate

2

3

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017
2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a
Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017
2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a
Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0
29.

Ac iunea/obiectivul

Termen

1
2
Intocmirea lunara a situatiei ,, Raport tehnic-operativ ( Agr.6A) al
2017
activitatii zootehnice si de procesare a produselor agricole de
origine animala la nivel de judet si sectoare de activitae
Agen ia Na ional de Îmbun t iri Funciare - Filiala de Imbunatatiri Funciare Dambovita
Investiţii

Entitatea implicat în realizare
3
Direc ia pentru Agricultur a Jude ului Dâmbovi a

Amenajarea terenurilor afectate de alunec ri şi completarea
lucr rilor de combatere a eroziunii de adâncime în perimetrul com.
V leni jud. Dâmbovi a

2017

Administra ia Na ional a Îmbun t irilor Funciare
Filiala de Imbunatatiri Funciare Dambovita

Decolmat ri canale, distrus vegetatie ierboasa, lemnoasa si deblocari
construc ii hidrotehnice în amenajarea de desecare Balteni IICrevedia
Decolmat ri canale, distrus vegetatie ierboasa, lemnoasa şi deblocari
construc ii hidrotehnice în amenajarea de desecare Aval Tartasesti
Decolmat ri canale, distrus vegetatie ierboasa, lemnoasa şi deblocari
construc ii hidrotehnice în amenajarea de desecare Bratesti Comisani

2017

Administra ia Na ional a Îmbun t irilor Funciare
Filiala de Imbunatatiri Funciare Dambovita

2017

Administra ia Na ional a Îmbun t irilor Funciare
Filiala de Imbunatatiri Funciare Dambovita

34.

2017
Eliberat avize, acorduri tehnice si de specialitate pentru suprafete
scoase din circuitul agricol
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur – Centrul Jude ean Dâmbovi a
35. Procesare cereri unice:
Pregatirea si derularea campaniei 2017
martie -iunie
36. Autorizarea la plata regulara 2016
aprilie-iunie

Administra ia Na ional a Îmbun t irilor Funciare
Filiala de Imbunatatiri Funciare Dambovita

37.

Rezolvare suprapuneri supradeclarari2017

iulie

38.

Autorizare in avans 2017

16 oct-01 dec

39.

Derularea campaniei de control:

Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur

30.

Lucrări de intretinere si reparaţii in amenajările de desecare

31.

32.
33.

Alte activităţi

–
–
–
–
–
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Nr.
crt.
0

40.
41.
42.
43.

Ac iunea/obiectivul
1
Control pe teren pt reconfigurarea blocurilor fizice, pentru
rezolvarea suprapunerilor de parcele
Control si supracontrol pe teren conform esantion
Controlul fermierilor cu angajamente de agromediu care nu au mai
depus cerere in campania curenta
Activitate de inspectii

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3
Centrul Jude ean Dâmbovi a

iulie
octombrie
decembrie
dupa graficul stabilit de
Centrala
anual

44.

Sprijin in sectorul zootehnic si vegetal:
Masura 215-bunastase porci si pasari
Sprijin pentru apicultori

45.

Sprijin pt incurajarea consumului de lapte in scoli

semestrial

46.

Sprijin pt incurajarea consumului de fructe in scoli- Masuri
adiacente
Sprijin pentru motorina utilizata in agricultura
Vizare carnete renta viagera

semestrial
trimestrial

47.
48.

49.

Promovare si comunicare:
Intalniri zonale cu fermierii

august-septembrie

august

Februarie-martie
Iunie-iulie

Conferinte, dezbateri ,participare emisiuni
Permanent

50.

Raportari catre Institutia Prefectului sau alte institutii

Permanent
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului S ditor Dâmboviţa
51. Verificarea, înregistrarea i autorizarea operatorilor economici
2017

Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur
Centrul Jude ean Dâmbovi a

–
–
–
–
–
–
–

Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur –
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur –
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur –
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur –
Centrul Jude ean Dâmbovi a
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor
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Nr.
crt.
0
52.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3
şi Materialului S ditor Dâmbovi a
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor
şi Materialului S ditor Dâmbovi a
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor
şi Materialului S ditor Dâmbovi a

Auditul intern al procedurilor de lucru din laboratoarele pentru
analizarea calita ii semin elor – 4 acţiuni
53. Intarireacapacitatiiit csms si de asigurare a resurselor financiare
necesare implementarii legislatiei armonizate prin realizarea de
venituri extrabugetare
54. Controlul respect rii legisla iei in vigoare de c tre operatorii
economici la comercializarea semin elor si materialului s ditor
şi luarea m surilor care se impun in cazurile de nerespectare
a legisla iei - 35 agenti economici
Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a Alimentelor
Serviciul Evidenț , Informatizare și Control Administrativ
55. Identificarea si inregistrarea animalelor
in functie de numarul de fatari declarate de proprietari
56. Informarea in teritoriu a persoanelor interesate in accesarea de
subventii
in functie de solicitarea informatiilor de catre proprietarii implicati
57. Gestionarea activitatii de Identificare si inregistrare a animalelor
prin programul pus la dispozitie de IQM
10% din animalele inregistrate in BND
58. Identificarea cabalinelor
Identificarea interitoriu a cabalinelor
Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, TRACES
59. Control PSC 2017 / Fabricarea pâinii
Control PSC 2017 / Fabricarea pr jiturilor a produselor proaspete de
patiserie, (plăcinte, chec, tarte, specialităţi de panificaţie, etc)
Control PSC 2017 / Fabricarea pâinii , fabricarea pr jiturilor a
produselor proaspete de patiserie, (plăcinte, chec, tarte, specialităţi
de panificaţie, etc)

2017
2017

2017

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor
şi Materialului S ditor Dâmbovi a

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a
Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

2017

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

76

Nr.
crt.
0

60.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
Control PSC 2017 / Fabricarea biscui ilor şi pişcoturilor, fabricarea
pr jiturilor şi a produselor conservate de patiserie, produselor
"uscate" de panificaţie; produselor pentru gustări, dulci sau sărate.
Control PSC 2017 / Prelucrarea şi conservarea fructelor şi
legumelor
Control PSC 2017 / Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
Control PSC 2017 / Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi
a produselor zaharoase
Control PSC 2017 / Fabricarea condimentelor (maionez , muştar,
o et, ketchup, mirodenii, sosuri picante, etc)
Fabricarea altor produse alimentare
Fabricarea bauturilor alcoolice distilate si a alcoolului etilic de
fermentatie
Fabricarea berii
Control PSC 2017 / Fabricarea înghe atei
Control PSC 2017 / Produc ia de b uturi r coritoare nealcoolice
(băuturi nealcoolice aromatizate şi/sau îndulcite: limonadă,
oranjadă, cola, băuturi energizante, băuturi din fructe, ape tonice,
etc)
Control PSC 2017 / Produc ia de ape minerale
Control PSC 2017 / Productia de ape de izvor
Control PSC 2017 / Depozite de semin e de consum
Control PSC 2017 / Depozite de legume şi fructe
Control PSC 2017 / Depozite de alte produse alimentare
Control PSC 2017 / Comer cu ridicata
Control PSC 2017 / Comer cu am nuntul exclusiv supermarketuri /
hipermarketuri
Control PSC 2017 / Supermarket / hipermarket
Control PSC 2017 / Restaurante inclusiv fast food

2

3

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

Control PSC 2017 / Baruri
Control PSC 2017 / Cantine şi alte unit i de preparare a hranei
(catering)
Control PSC 2017 / Unit i de îmbuteliere, ambalare
Control PSC 2017 / Unit i pentru fabricarea cerealelor pentru micul
dejun, tratarea termic a cerealelor prin expandare
Control PSC 2017 / Unit i de comercializare a produselor
alimentere de origine nonanimal congelate
Control PSC 2017 inspec ii soia
Control PSC 2017 inspec ii porumb
Prelevari de probe alimentare conform PSC 2017 / OMG soia
Prelevari de probe alimentare conform PSC 2017 / OMG porumb
61. Unitati procesare carne
Unitati amblare si colectare oua
Unitati abatorizare bovine
Unitati procesare lapte
Unitati abatorizare pasare
Unitati procesare intestine
Depozit frigorific
Unitati procesare miere
Unitati abatorizare porcine
Serviciul Control Oficial S n tate Animal
62. Control documente justificative ale ac iunilor sanitare veterinare
cofinan ate ,respectiv Bluetongue,salmoneloza , rabie la animale
salbatice, pesta porcin clasic ,gripa aviar ,scrapia,encefalita
spongiform bovin /dosare de decont controlate /1000
63. Supravegherea serologica a tuturor ecvideelor în vârsta de peste 6
luni din exploatatiile din judet conform programului de
supraveghere si eradicare a anemiei infectioase ecvine pe anul 2017
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Nr.
crt.
0
64.

65.

66.

67.
68.

69.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
Realizarea ac iunilor de control a activit ii unit ilor din domeniul
de competen al Serviciului Control Oficial Sanatate
Animala(exploatatii comerciale si nonprofesionale,cabinete
medicale ,farmacii ,operatori din domeniul nutritiei , pet -shopuri
,depozite farmaceutice,puncte farmaceutice ,adaposturi de caini în
baza cerin elor legisla iei europene sau legisla iei na ionale care
transpune legisla ia european / numar controale /1500
Supraveghere EST
prin prelevare de probe/50
Supraveghere pentru ESB prin prelevare de probe/1800 probe
Supravegherea, controlul şi eradicarea turb rii la vulpe în România
prin administrare de momeli vaccinale /2800 momeli administrate
in teritoriu in locurile de adapostire a vulpilor
Supravegherea, controlul şi eradicarea turb rii la vulpe în România
Campania de impuscare a vulpilor pentru verificarea eficientei
vaccinarii antirabice la vulpi /141 vulpi impuscate
Coordonarea ac iunilor intreprinse in cazul aparitiei cazurilor de
boli (întocmirea anchetelor epidemiologice,programelor de masuri,
declararea, notificarea, combaterea
şi stingerea focarelor de boli transmisibile la animale şi de la
animale la om).
Analiza suspiciunilor de boli pentru bolile cuprinse in lista Ordinul
ANSVSA nr.79/2008
Evaluarea animalelor din focare de boal si intocmirea
documentatiei in vederea acord rii de desp gubiri proprietarilor
animalelor bolnave pentru bolile cuprinde in lista din H.G.
1214/2009
Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare a cainilor
fara stapan din adaposturile publice si private/5

2
2017

3
Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a
Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

2017

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare in
fermele de gaini ouatoare/32
Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare in
fermele de bovine si vitei/7
Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare in
fermele de suine/7
Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare a
animalelor din gradinile zoologice si circuri
Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare in
fermele de pui de carne/8
Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare in
abatoare/3
Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare a
animalelor din targurile de animale/0
Verificarea respectarii conditiilor sanitare veterinare in unitatile de
incinerare/3
Verificarea respectarii conditiilor sanitare veterinare in unitatile de
depozitare intermediara de SNCU/6
Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare a
animalelor la debarcare
Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare a
animalelor la debarcare
Serviciul Antifraud
70. Control privind Realizarea programului strategic 2016

2

3

2017

71.

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a
Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

72.

Controlul circulatiei animalelor in exploatatii si targuri de
animale/identificare,inregistrare,eliberare documente,biosecuritate
in unitati
Controlul conditiilor de comercializare al produselor alimentare de

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

1
origine animala si nonanimala la obiectivele cu vanzare
directa,vanzare cu amanuntul si vanzare cu ridicata
73. Controlul unitatilor de alimentatie publica inregistrate si controlul
pietelor agroalimentare , targurilor traditionale
Serviciul Control Oficial Siguranța Alimentelor
74. Control fabricarea pâinii
Control fabricarea pr jiturilor a produselor proaspete de patiserie,
(pl cinte, chec, tarte, specialit i de panifica ie, etc)
Control fabricarea pâinii , fabricarea pr jiturilor a produselor
proaspete de patiserie, (pl cinte, chec, tarte, specialit i de
panifica ie, etc)
Control fabricarea produselor de mor rit
Control fabricarea biscui ilor şi pişcoturilor, fabricarea pr jiturilor şi
a produselor conservate de patiserie, produselor "uscate" de
panifica ie; produselor pentru gust ri, dulci sau s rate.
Control prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
Control fabricarea sucurilor de fructe şi legume
Control fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor
zaharoase
Control fabricarea condimentelor (maionez , muştar, o et, ketchup,
mirodenii, sosuri picante, etc)
Control fabricarea altor produse alimentare
Control fabricarea bauturilor alcoolice distilate si a alcoolului etilic
de fermentatie
Fabricarea berii
Control fabricarea înghe atei
75. Control produc ia de b uturi r coritoare nealcoolice (b uturi
nealcoolice aromatizate şi/sau îndulcite: limonad , oranjad , cola,
b uturi energizante, b uturi din fructe, ape tonice, etc)

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3
Alimentelor Dâmbovi a

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

81

Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

1
Control produc ia de ape minerale
Control produc ia de alte ape îmbuteliate
Control depozite de semin e de consum
Control depozite de legume şi fructe
Control depozite de alte produse alimentare
Control comer cu ridicata
Control comer cu am nuntul exclusiv supermarketuri /
hipermarketuri
Control supermarket / hipermarket
Control restaurante inclusiv fast food
Control baruri
76. Prelevari probe în unit ile autorizate sanitar-veterinar
Control în unit ile înregistrate sanitar-veterinar
Prelevari probe în unit ile înregistrate sanitar-veterinar
Prelevari probe in timpul productiei a altor produse care intr în
compozi ia materiilor prime si produsele de origine animal sau vin
in contact cu acestea
Prelevari de probe alimentare conform
OMG soia, porumb
Prelevari probe pentru determinare contaminan i
Prelevari probe pentru determinare reziduuri de pesticide
Prelevari probe pentru determinari microbiologice
Prelevari probe privind determinare alergeni
Prelevari probe privind determinare aditivi/substante interzise
Prelevari probe privind determinare grad de contaminare radioactiva
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliar Dâmbovi a
77. Programului Na ional de Cadastru i Carte Funciar lucr ri de
înregistrare sistematic a imobilelor în Sistemul Integrat de
Cadastru i Carte Funciar în comunele Corbii Mari i Vulcana B i

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

2017

Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a
Alimentelor Dâmbovi a

2017

Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a

82

Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3

2017

Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a

2017

Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a

79.

– recep ie final
Programului Na ional de Cadastru i Carte Funciar lucr ri de
înregistrare sistematic a imobilelor în Sistemul Integrat de
Cadastru i Carte Funciar în comunele Bilciure ti, Dobra, B leni –
demarare lucr ri de specialitate, comuna otânga – finalizare lucr ri
de specialitate
Inventarierea terenurilor conform Legii nr. 165/2013

80.

Recep ie/avizare expertize judiciare

2017

81.

Recep ie planuri parcelare cu atribuire de numere cadastrale în
vederea înscrierii în cartea funciar
Verificare la teren şi birou a documenta iilor întocmite de persoane
fizice şi juridice autorizate s execute documenta ii cadastrale
Editare titluri de proprietate conform Legii nr. 18/1991, Legii nr.
1/2000 şi Legii nr. 247/2005
Actualizarea bazei de date a titlurilor de proprietate (scanare,
introducere date, validare)
Eliberarea avizelor pentru scoaterea definitiv sau temporar a
terenurilor din circuitul agricol situate în extravilan
Analiza şi avizarea planurilor de situa ie pentru amplasare de
construc ii, planuri de urbanism zonale şi reabilit ri de drumuri
Anularea sau rectificarea numerelor cadastrale la solicitarea
proprietarilor
Autorizarea de persoane fizice şi juridice autorizate s execute
documenta ii cadastrale
Recep ie tehnic pentru lucr ri de m sur tori terestre

2017

78.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

83

Nr.
crt.
0
90.

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
Înregistr ri GNSS de la sta ia permanent

2
2017

91.

Eliberare copii certificate

2017

92.

Conversie c r ilor funciare de pe h rtie în format electronic

2017

93.

Înscriere dezmembrare în cartea funciar

2017

94.

2017

96.

Înscrierea dreptului de proprietate sau dezmembr minte, în favoarea
persoanelor juridice
Înscrierea dreptului sau dezmembr minte, în favoarea persoanelor
fizice
Notare ipotec / privilegiu

97.

Înfiin are carte funciar

2017

98.

Alte not ri: schimbare categorie de folosin , destina ie, alte
informa ii tehnice ( inclusiv radierea)
Îndreptare eroare material şi repozi ionare imobil

2017

3
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a

95.

99.

Ac iunea/obiectivul

2017
2017

2017

100. Recep ie dezmembrare-comasare

2017

101. Înscriere construc ii

2017

102. Recep ie i înfiin are carte funciar

2017

103. Eliberare extras de carte funciar pentru informare20000

2017
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Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
104. Eliberare extras de carte funciar pentru autentificare

Termen

Entitatea implicat în realizare

2
2017

3
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a
Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar Dâmbovi a

105. Certificat sarcini

2017

106. Extindere/desfiin are construc ii şi actualizare categorii de folosin

2017

107. Repozi ionare imobil

2017

108. Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de
carte funciara
109. Atribuiri numere cadastrale total

2017

110. Rezolvarea de peti ii adresate institu iei de persoane fizice si
juridice

2017

2017
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10. PROTEC IA MEDIULUI , APE I P DURI
Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
Agen ia pentru Protec ia Mediului Dâmbovi a
1.
Preg tirea profesional a personalului APM Dâmbovi a
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Amenajarea laboratorului APM Dâmbovi a conform cerin elor
standardului SR EN ISO/CEI 17025/2005 privind competen a
laboratoarelor de încerc ri.
Dezvoltarea Sistemului de control managerial intern, conform cu
cerin ele Ordinului Ministrului Finan elor Publice nr. 400/2015
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entit ilor
publice
Supravegherea st rii habitatelor şi speciile protejate de interes
comunitar şi na ional, în siturile Natura 2000 şi în alte arii naturale
protejate.
Asigurarea func ion rii sta iilor de monitorizare automat a calit ii
aerului din Târgovişte şi Fieni, a transferului de date şi a inform rii
publicului privind calitatea aerului.
Monitorizarea factorilor de mediu - monitorizarea nivelului de
zgomot ambiental
Monitorizarea factorilor de mediu - monitorizarea calit ii aerului
prin m sur ri manuale de poluan i reglementa i de STAS 12574 /
1987
Realizarea inventarului jude ean de emisii de poluan i în atmosfer
pentru anul 2016
Actualizarea datelor din inventarul instala iilor care intr sub
inciden a Directivei 94/63/ CE privind controlul emisiilor de
compuşi organici volatili rezulta i din depozitarea benzinei şi

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

permanent

APM Dâmbovi a – Biroul Buget, Finan e, Administrativ
şi Resurse umane
APM Dâmbovi a – Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

decembrie 2017

decembrie 2017

semestrial

APM Dâmbovi a – toate serviciile/ birourile/
compartimentele din cadrul institu iei
APM Dâmbovi a – Serviciul Calitatea Factorilor de
Mediu
APM Dâmbovi a – Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

permanent
Decembrie 2017

APM Dâmbovi a – Serviciul Monitorizare şi Laboratoare
APM Dâmbovi a – Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

Decembrie 2017
trimestrul II 2017

APM Dâmbovi a – Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

Trimestrul II 2017

APM Dâmbovi a – Serviciul Monitorizare şi Laboratoare
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Nr.
crt.
0

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
distribu ia sa de la terminale la sta iile de benzin , transpus prin
H.G. nr.568/2001 republicat , modificat şi completat prin HG
958/2012.
Elaborarea, împreun cu titularii de activitate şi cu autorit ile
implicate, a planurilor de ac iune pe termen scurt atunci când, într-o
anumit zon sau aglomerare, exist riscul de dep şire a pragurilor
de alert şi/sau riscul ca nivelurile poluan ilor s dep şeasc una sau
mai multe dintre valorile-limit şi/sau valorile- int prev zute în
Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjur tor
Elaborarea raportului anual privind calitatea aerului pentru anul
2016 şi transmiterea c tre Centrul de Evaluare a Calit ii Aerului
(CECA) din cadrul ANPM
Realizarea bazei de date privind generarea şi gestionarea deşeurilor
(statistica Deşeurilor) conform prevederilor Legii 211/2011 şi ale
HG 856/2002
Realizarea bazei de date privind ambalajele şi deşeurile de
ambalaje, conf. Ordinului MMSC 794/2012
Realizarea bazei de date privind vehiculele scoase din uz
colectate/tratate, conform prevederilor H.G. 2406/2004 cu
modific rile şi complet rile ulterioare
Realizarea bazei de date privind cantit ile de DEEE - uri colectate
şi tratate, conform HG 1037/2010
Realizarea bazei de date privind deşeurile de baterii si acumulatori,
conform Ordinului MM si ME 1399/2032/2009
Realizarea bazei de date privind gestiunea şi controlul bifenililor
policlorura i şi ale altor compuşi similari, conform HG 173/2000, cu
modific rile şi complet rile ulterioare
Realizarea bazei de date privind gestionarea uleiurilor uzate,
conform HG 235/2007

2

3

APM Dâmbovi a – Serviciul Monitorizare şi Laboratoare
permanent

APM Dâmbovi a – Serviciul Monitorizare şi Laboratoare
Trimestrul I 2017

Trimestrul IV 2017
Trimestrul IV 2017
Trimestrul IV 2017
Trimestrul IV 2017
Trimestrul IV 2017
Trimestrul IV 2017
Trimestrul IV 2017

APM Dâmbovi a – Serviciul Calitatea Factorilor de
Mediu
APM Dâmbovi a – Serviciul Calitatea Factorilor de
Mediu
APM Dâmbovi a – Serviciul Calitatea Factorilor de
Mediu
APM Dâmbovi a – Serviciul Calitatea Factorilor de
Mediu
APM Dâmbovi a – Serviciul Calitatea Factorilor de
Mediu
APM Dâmbovi a – Serviciul Calitatea Factorilor de
Mediu
APM Dâmbovi a – Serviciul Calitatea Factorilor de
Mediu
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Nr.
crt.
0
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3
APM Dâmbovi a – Serviciul Calitatea Factorilor de
Mediu
APM Dâmbovi a – Serviciul Avize, Acorduri, Autorizari

Realizarea bazei de date privind chimicalele conform
regulamentelor europene
Completarea Registrului Na ional al Poluan ilor Emişi şi Transfera i
(E-PRTR) cu setul pentru anul 2016
Reinventarierea instala iilor IPPC din jude
Monitorizarea raport rilor conform cerin elor Autoriza iilor
Integrate de Mediu emise
Reinventarierea instala iilor din jude care utilizeaz solven i
organici, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale
Reinventarierea obiectivelor din jude , care intr sub inciden a
Directivei SEVESO II
Elaborarea rapoartelor privind starea mediului în jude ul Dâmbovi a
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
Realizarea de ac iuni pentru marcarea evenimentelor ecologice cu
caracter interna ional

Garda Na ional de Mediu – Comisariatul jude ean Dâmbovi a
28. Inspec ii planificate la obiective din clasa de risc A – D –
313actiuni
29. Inspec ii tematice planificate – 75 acţiuni
30.

Inspec ii SEVESO – 6 acţiuni

Trimestrul IV 2017
Trimestrul III 2017

Decembrie 2017

APM Dâmbovi a – Serviciul Avize, Acorduri, Autoriz ri
APM Dâmbovi a – Serviciul Avize, Acorduri, Autorizari

Trimestrul III 2017

APM Dâmbovi a – Serviciul Avize, Acorduri, Autorizari

semestrial

APM Dâmbovi a –Serviciul Avize, Acorduri, Autorizari

Decembrie 2017

12 rapoarte lunare
1 raport anual
(august 2017)
semestrial

trimestrial

2017
2017
2017

APM Dâmbovi a – toate serviciile din cadrul institu iei
APM Dâmbovi a – Serviciul Calitatea Factorilor de
Mediu
Compartimentul Rela ii Publice şi Tehnologia
Informa iei
Garda Na ional de Mediu – Comisariatul jude ean
Dâmbovi a
Garda Na ional de Mediu – Comisariatul jude ean
Dâmbovi a
Garda Na ional de Mediu – Comisariatul jude ean
Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0
31.

Ac iunea/obiectivul

Termen

1
2
2017
Inspec ii neplanificate (peti ii sesiz ri, polu ri accidentale, inspec ii
tematice, inspec ii cu alte autorit i, etc)- 456 actiuni
32. Alte activitati (accesul publicului la informa ii, particip ri la procese
2017
civile şi penale, particip ri la cursuri de preg tire profesional ,
simpozioane, întocmiri de sinteze/ raport ri, etc) – 247 actiuni
Direc ia Silvic Dâmbovi a
33. Corelarea structurilor de administrare cu organizarea amenajistica si
2017
cadastrala
34. Imbunatatirea lunara a dotarii cu personal, echipament si logistica
2017
pentru control si consultanta - 2017
35. Aplicarea corespunzatoare a indicatorilor de gestionare durabila a
2017
padurilor
36. Intensificarea pazei padurilor, imbunatatirea colaborarii intre
2017
organele silvice, politie si jandarmerie – 240 actiuni
37. Parcurgerea cantoanelor silvice cu controale de fond si partiale –
2017
322 controale
38. Verificarea pichetelor pentru stingerea incendiilor- 322 controale
2017
39. Organizarea si urmarirea modului de desfasurare a licitatiilor de
2017
masa lemnoasa, respectare a clauzelor contractuale -10 licitatii
40. Realizarea de regenerari artificiale - 38 ha
2017
41. Realizarea de regenerari naturale - 90 ha
2017
42. Executat lucrari de ingrijire - 2336 ha
2017
43. Masa lemnoasa recoltata – 144 mii mc
2017
44. Evaluare masa lemnoasa -150 mii mc
2017
45. Organizarea unor manifestari anuale traditionale (sarbatoarea sadirii 15-18. martie 2017
arborilor) – o actiune
Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea - Sistem Hidrotehnic Independent -V caresti
46.

Racord gaze, achizitie si montare centrala termica,instalatie

Trim. IV 2017

Entitatea implicat în realizare
3
Garda Na ional de Mediu – Comisariatul jude ean
Dâmbovi a
Garda Na ional de Mediu – Comisariatul jude ean
Dâmbovi a
Direc ia Silvic Dâmbovi a
Direc ia Silvic Dâmbovi a
Direc ia Silvic Dâmbovi a
Direc ia Silvic Dâmbovi a
Direc ia Silvic Dâmbovi a
Direc ia Silvic Dâmbovi a
Direc ia Silvic Dâmbovi a
Direc ia Silvic
Direc ia Silvic
Direc ia Silvic
Direc ia Silvic
Direc ia Silvic
Direc ia Silvic

Dâmbovi a
Dâmbovi a
Dâmbovi a
Dâmbovi a
Dâmbovi a
Dâmbovi a

Administratia Bazinala de Apa Arges- Sistem
89

Nr.
crt.
0
47.
48.
49.

50.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
aferenta la conton Ilfoveni , comunaNucet , jud Dambovita
Racord gaze, achizitie si montare centrala termica,instalatie
aferenta la conton Bunget , comuna Vacaresti , jud Dambovita
Decolmatare albie minora rau Dambovita, amonte nod hidrotehnic
Brezoaele
Lucrari intretinere echipamente hidromecanice la constructiile
hidrotehnice
din administrare
Lucrari intretinere cursuri de apa si ax cadastral

2

3
Hidrotehnic Independent-Văcăreşti
Administratia Bazinala de Apa Arges- Sistem
Hidrotehnic Independent-Văcăreşti
Administratia Bazinala de Apa Arges- Sistem
Hidrotehnic Independent-Văcăreşti
Administratia Bazinala de Apa Arges- Sistem
Hidrotehnic Independent-Văcăreşti

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a
Evaluarea starii actuale a factorilor ecologici si fundamentarea de strategii
neregenerabile
51. Sinteza anuala privind calitatea apelor pentru bazinul hidrografic
Ialomita
52. Raport anual privind epurarea apelor uzate în bazinul hidrografic
Ialomita
53. Raport privind starea calit ii apei în bazinul hidrografic Ialomita
54. Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

Trim. III 2017
Trim. III 2017
Trim. IV 2017

31.12.2017

Administratia Bazinala de Apa Arges- Sistem
Hidrotehnic Independent-Văcăreşti

de dezvoltare pe termen lung in domeniul mediului, al resurselor regenerabile si
28.02.2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

15.06.2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

Semestrial
01.06.2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a
Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

Manualul de operare al laboratorului de calitate a apelor ( la nivel de trimestrial
Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a
laborator)
Ameliorarea calit ii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale privind Managementul resurselor de apa, în conformitate cu regimul impus de acordurile,
protocoalele şi conven iile la care România este parte şi cu rezultatele negocierilor cu CE. Aceasta se va realiza prin :
56. Reglementarea din punct de vedere al gospodaririi apelor a tuturor
2017
Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a
folosintelor care au legatura cu apele
57. Urmarirea permanenta a realizarii planului de management al
2017
Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a
subbazinului hidrografic
55.
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Nr.
crt.
0

58.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
Ialomita Superioara pe baza caracteristicilor acestora, impactul
activit ii umane asupra st rii apelor, analiza economic a utiliz rii
apelor şi a apei de îmb iere
Raport privind stadiul realiz rii lucr rilor de alimentare cu ap şi
epurare a apelor uzate;

2

3

2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

59.

Plan anual de folosire a apei în perioadele hidrologice normale şi de
evacuare a apelor uzate –BALAN A APEI ;

2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

60.
61.

Sinteza privind calitatea apelor pe bazine hidrografice
Anuarul privind caracterizarea şi gospod rirea apelor, ce constituie
contribu ie la elaborarea anuarului pentru România ;

2017
2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a
Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

62.

Raport tehnic anual privind gospod rirea apelor subterane

2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

63.

Raport tehnic privind extragerea nisipurilor si pietrisurilor din
albiile cursurilor de apa si din terase.
Analizarea/actualizarea Planurilor de restrictii si folosire a apei in
perioade deficitare;

2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

Raport privind Seceta pe anul 2016
Reactualizarea Planului Hidrometriei de Exploatare la folosintele de
apa
Raport privind penalitatile aplicate si respective incasate
Managementul substan elor chimice şi monitorizarea organismelor
modificate
genetic şi interzicerea folosirii pe teritoriul României a celor
periculoase pentru s n tatea popula iei, prin :

2017
2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a
Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

2017
2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a
Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

64.

65.
66.
67.
68.
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Nr.
crt.
0
69.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
Elaborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva
calamitatilor naturale, accidentelor ecologice si expunerii in zone cu
risc ecologic, prin:
Implementarea sistemului CECIS (Sistem Comunitar de
Comunica ii şi Informa ii de
Urgen ) prin opera ionalizarea şi func ionarea Centrului Na ional
de Informare şi Comunicare pe linie de protec ie civil , care s
asigure sistemul de comunica ii, precum şi alarmarea popula iei în
caz de dezastru – ac iunile S.G.A.Dambovita se refer la :
Combaterea inundatiilor in subbazinul hidrografic Cricovul
Dulce, jud. Dambovita finantare buget . Lucrarea a inceput in
2011.
Sunt incepute si in derulare lucrari in :
- Obiect 4 -zona statie epurare I.L. Caragiale – consolidare mal
drept L=368 m si recalibrare albie L=468 m;
In 2017 este propusa continuarea lucrarilor din proiect. Momentan
nu se cunoaste sursa de finantare si zonele pentru care se va aloca
buget.

2
2017

3
Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

72.

Regularizare rau Ialomita amonte si aval Targoviste in zonele
Branesti , Sacuieni, Comisani , Bucsani, Marcesti , Dobra,
Gheboaia, Finta, Cornesti,jud. Dambovita . Finantare BDCE si
Buget. Lucrare inceputa in 2012.
In 2017 este propusa continuarea lucrarilor din proiect. Momentan
nu se cunoaste sursa de finantare si zonele pentru care se va aloca
buget.

2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

73.

Amenajare si regularizare parau Ialomicioara II, in zona comunei
Runcu, jud. Dambovita – (lucrare adaugata fata de planul initial)

2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

70.

71.
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Nr.
crt.
0

74.
75.

76.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
Lucrarile propuse in proiect constau in:
Aparari de mal din gabioane – 1318ml;
Calibrari albii – 1145 ml;
Praguri din gabioane;
Amenajare confluente cu torenti –5 buc;
Lucrari de întretinere curenta baraje
Acumulare Pucioasa:
Lucrari care se vor efectua in 2017:
-punerea in siguranta a Barajului Pucioasa – refacere rizberma
mobila cu stabilizare aval;
- 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)
- zugraveli grinda sparge-val, parament baraj
Acumulare Bolboci
Lucrari care se vor efectua in 2017:
- refacere sistem ventilatie galerie;
- 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 ;

2

3

2017
2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a
Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

93

Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
-întretinere AMC;-întretinere AMC;
- lucrari de întretinere curenta instalatii electrice (verificarea
prizelor de împamantare);

2

3

2017

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

-vopsitorii (mana curenta, tamplarii metalice, panouri de avertizare);

77.

-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.
Lucrari exploatare si intretinere constructii hidrotehnice si albii
ICALH Targoviste
Lucrari care se vor efectua in 2017:
Constructii hidrotehnice
- lucrari de reparatii Derivatia Ialomita Ilfov – refacere peree din
beton;
- 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;
- remontarea dalelor cazute la pereu;
- defrisari arbusti, cosiri vegetatie;
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Nr.
crt.
0

78.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
-vopsitorii (mana curenta, tamplarii metalice, panouri de avertizare)
;
-decolmatare, defrisare si intretinere Conexiune Pascov-Ialomita;
Alte lucrari – 7 acţiuni
- - intretinere Amenajare parau Vulcana, la Vulcana Pandele si
Sotanga;
- intretinere dig Ibrianu;
- intretinere dig Marcesti;

2

3

Trimestrele II-IV

Sistemul de Gospod rire a Apelor Dâmbovi a

95

11. INFRASTRUCTUR DE TRANSPORT
Nr.
crt.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

0

1

2

3

31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2018

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
PROGRAM ÎNTRE INERE I REPARA II LA DRUMURI JUDE ENE
A. Servicii preg titoare aferente întreţinerii şi repar rii drumurilor publice
Dirigen ie antier
1.
B. Lucr ri şi servicii privind întreţinerea curent a drumurilor publice
2. 101.1. Între inerea îmbr c mintei asfaltice
3.
101.2.4 Între inere comun a drumurilor jude ene - Estetic rutier
4.
101.3 Între inerea podurilor, pasajelor, pode elor
5.
102.
Între inere curent pe timp de iarn
C. Lucr ri şi servicii privind întreţinerea periodic a drumurilor
6.
103.
Tratamente bituminoase
7.
105.
Covoare bituminoase
8.
107.
Siguran a circula iei
9.
111.8 Între inerea drumurilor pietruite
D. Lucr ri aferente reparaţiilor curente la drumurile publice
10. 113.
Lucr ri accidentale
11. 114.
Îmbr c minte bituminoas uşoar
PROGRAM INVESTI II
A. Investiții în continuare
12. Obiective de drumuri şi poduri ce se realizeaz în asociere cu unele
consilii locale
13.
Punere în siguran DJ 710B Vişineşti ,,pct. Sorin Latea” si ,,pct.
Vijelie”
14.
Refacere DJ 723 L ic i – V leni Dâmbovi a –Limita jude Argeş
15.
Refacere Pod pe DJ 503 Şelaru –Limit jude Argeş
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Nr.
crt.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

0

1

2

3

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Refacere DJ 718 A la M n stirea Dealu
Refacere DJ 702B la T t rani ,, Coasta Geografic ” etapa a II-a
Reabilitare pode e pe DJ 724 la Pucheni
Consolidare terasament DJ 714 km 24+100-24+200 zona Bolboci,
comuna Moroeni, jude ul Dâmbovi a
Pod pe DJ 714 A Moroieni - Pucheni- Valea Br teiului km 7+600
Reabilitare DJ 713 Sinaia (DN 71) - Cabana Cuibul Dorului - Şaua
Dichiulu - Cabana Babele
Drum de leg tur DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zanoaga, L =3,08 km
Reabilitare şi modernizare DJ 711 A Pitaru- Potlogi km 23+400 30+700
Reabilitare DJ 601A Slobozia Moar - Brezoaele, L = 1,06 km
Reabilitare DJ 720 A Adânca - Bucşani
Reabilitare DJ 711 D Poiana - Potlogi
Reabilitare DJ 702 L Teleşti- Scheiu de Jos - Scheiu de Sus, L = 2,4
km
Modernizare DJ 702 D Butoiu de Sus - Dragomireşti
Îmbr c minte asfaltic uşoar pe DJ 715 Buciumeni - Bezdead, km
0+900 - 2+800
Modernizare DJ 701 Corbii Mari (DN61) – limita judet Teleorman
Reabilitare şi modernizare DJ 702 D Dragomireşti - Hulubeşti, L =
5,2 km
Reabilitare DJ 711E Bilciureşti - Ibrianu - Corneşti, L = 2,4 km în
comuna Corneşti, jude ul Dâmbovi a
Consolidare amenajare albie Cricovul Dulce pentru punerea în
siguran a DJ 710 B la Vişineşti ,,pct. Iulica Ciobanu"
Refacere DJ 712A la Râul Alb pct ,,Aninii Ologului", etapa a II-a
Pod de leg tur între DJ 714 şi Camping Z noaga
Refacere pode pe DJ 722 la Mircea Vod

31.03.2017
31.12.2017
30.06.2017
30.06.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2018

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

30.06.2017
30.06.2017
31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.06.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
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Nr.
crt.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

0

1

2

3

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Îmbr c minte bituminoas uşoar DJ 711A sector S bieşti - Colacu,
sector Ghergani - Lungule u, L = 7,812 km
Reabilitare DJ 720A Bucşani - M rceşti (sector intersec ie
Zimbr rie-intersec ie cu DC 28)
Reabilitare DJ 712B Vulcana B i – Vulcana Pandele – L cule e
Reabilitare DJ 701 Odobeşti – Crovu – Ungureni – Corbii Mari
Pod peste Sabar pe DJ 401 A la Odobeşti
Reabilitare DJ 601A Limit jude Giurgiu – Brezoaele – Slobozia
Moar – R cari
Modernizare DJ 710 Bezdead –Costişata-Limit Jude Prahova
Modernizare DJ 702 Limit Jude Argeş-Cândeşti Deal-Cândeşti
Vale
Reabilitare DJ 710 A Moreni-I.L. Caragiale
Modernizare DJ 401A Crovu – Brâncoveanu – Miuleşti – M run işu
- Tomşani
Modernizare DJ 101A Niculeşti – Limita jude Ilfov
Modernizare DJ 722 S lcioara-Moara Nou -S veşti
Îmbr c minte bituminoas uşoar pe DJ 712 A Râul Alb-Runcu
Modernizare DJ 711E Bilciureşti – Ibrianu – Corneşti
Modernizare DJ 702J Morteni – Lim. jud. AG.
Punere în siguran DJ 714 A Pucheni - Cabana C prioara - Valea
Br teiului
Covor bituminos DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni, L=2,0 km
Reabilitare DJ 712A Fieni - Runcu (B deni)
Îmbr c minte bituminoas uşoar DJ 659 Şelaru - Limit Jude
Argeş
Modernizare DJ 702H Morteni - Limit jude Argeş
Modernizare DJ 702F Puntea de Greci - R sc e i - Limit jude
Argeş

31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2018
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
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Ac iunea/obiectivul
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Entitatea implicat în realizare

0

1

2

3

Reabilitare DJ 702 D Dragomireşti - Butoiu de Sus
Refacere DJ 710, km 3+500, km 5+550 pe raza administrativ a
Oraşului Pucioasa şi a comunei Bezdead
60. Refacere DJ 710 pe raza administrativ a oraşului Pucioasa şi a
comunei Bezdead pe sectorul Miculeşti – M gura şi sectorul
taluzului din zona pragului de fund aval pod pe DC 4
61. Refacere DJ 715 pe raza Comunei Buciumeni
62. Refacere DJ 714 pe raza Comunei Moroeni
B. Investiții noi
63. Obiective de drumuri şi poduri ce se realizeaz în asociere cu unele
consilii locale
64. Drum de leg tur DJ 720 E Gara Târgovişte Sud-Centura
Municipiului Târgovişte
65. Punere în siguran DJ 714 A Pucheni - Cabana C prioara - Valea
Br teiului
66. Poduri pe DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni - Pe tera
67. Punere în siguran DJ 101G C tunu – Corneşti
68. Pod peste râul Argeş pe DJ 702A, km 31+880 la P troaia, comuna
Crângurile, jude ul Dâmbovi a
69. Reabilitare DJ 710 Pucioasa- Broşteni- Bezdead
70. Reabilitare DJ 712 Târgovişte- Şotânga- Vulcana Pandele- Br neştiPucioasa
71. Parcare public şi dot ri conexe în zona telecabinei Padina - Peştera
72. Reabilitare drum acces taberele Cerbu şi Vân toru
73. Punere în siguran pod peste Argeş pe DJ 711A, km 36+904 la
Potlogi
PRIM RIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
74. Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului
Targoviste
58.
59.

31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2018

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2018

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte
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0

1

2

3

75.

Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane,
reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in zona ,,A’’ a
zonei de actiune urbana din Municipiul Targoviste, Judetul
Dambovita
76. 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
PRIM RIA MUNICIPIULUI MORENI
77. Proiectare Reabilitare DJ 720 pe raza municipiului Moreni
78. Reamenajare si modernizare drumuri de acces islazuri prin pietruire,
nivelare si compactare islazul Nisipoasa
PRIM RIA ORAŞULUI G EŞTI
79. Modernizare si reabilitare str zi in oraşul Gaesti
80. Construire blocuri locuin e pentru tineri destinate închirierii
81. Refacere pod peste pârâul Cobiuta
82. Centura oraş Gaesti
PRIM RIA ORAŞULUI PUCIOASA
83. Modernizarea infrastructurii rutiere str. Stadionului Pucioasa
84. Modernizare Drum Comunal 8 : Glodeni-Maluri-Valea Lung
85. Reabilitarea şi modernizarea Str zii 9 Mai
86. Reabilitarea şi modernizarea Str zii Crinului
87. Branşamente ap şi canalizare
PRIM RIA ORAŞULUI TITU
88. „Modernizare drumuri locale şi str zi în oraşul Titu, jude ul
Dâmbovi a”
89. „Ranforsare în dou straturi drum Titu-Hagioaica (ELSID) 1,7 km”

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

2017
2017

Prim ria Municipiului Moreni
Prim ria Municipiului Moreni

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Prim
Prim
Prim
Prim
Prim
Prim
Prim
Prim
Prim

ria oraşului G
ria oraşului G
ria oraşului G
ria oraşului G

eşti
eşti
eşti
eşti

ria oraşului Pucioasa
ria oraşului Pucioasa
ria oraşului Pucioasa
ria oraşului Pucioasa
ria oraşului Pucioasa

31.08.2017

M.D.R.A.P./UAT Titu

2017

C.J. Dâmbovi a/UAT Titu
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12. AFACERI INTERNE
Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Dâmbovi a
1.
I. Creşterea gradului de siguran a cet eanului
1.1. Organizarea şi executarea de ac iuni punctuale cu efective m rite, în sistem integrat, destinate
prevenirii şi combaterii fenomenului infrac ional, urm rindu-se diminuarea volumului criminalit ii i a
fenomenului infrac ional stradal, eficientizarea ac iunilor organizate (infrac iuni constatate, contraven ii
aplicate) i creşterea numãrului infrac iunilor descoperite în flagrant.
1.2. Monitorizarea zilnic a interven iilor la apelurile telefonice prin S.N.U.A.U.112 - Procentul de
interven ie la apelurile de urgen ale cet enilor s fie în timp rezonabil.
1.3. Men inerea unui nivel înalt de vizibilitate a patrulelor de poli ie prin punerea unui accent
deosebit pe asigurarea vizibilit ii poli iştilor în zonele aglomerate, în special în mediul urban, punând
accent pe reducerea num rului infrac iunilor stradale comise pe raza jude ului Dâmbovi a
1.4. Îmbun t irea colabor rii dintre structurile de ordine public şi cele de investiga ii criminale în
organizarea de ac iuni pentru combaterea infrac iunilor de violen comise în strad i creşterea
procentului de identificare a autorilor infrac iunilor de violen comise in strad .
1.5. Intensificarea activit ilor informativ-operative în vederea prinderii în flagrant a autorilor de
furturi (din buzunare, din autovehicule şi de componente din exteriorul acestora) şi recuper rii
prejudiciului cauzat prin comiterea acestui gen de infrac iuni.
1.6. Ini ierea şi desf şurarea unor programe pentru preg tirea antiinfrac ional şi antivictimal a
elevilor, în special în înv mântul gimnazial şi liceal, pe segmentele faptelor comise cu violen şi a
celor de abuz sexual.
 1.7. Derularea de proiecte punctuale destinate prevenirii infrac iunilor pe modulele de priorit i
cuprinse în Programele Na ionale pentru anul 2017.
2.
II. Creşterea capacităţii operaţionale, de prevenire şi combatere a formelor de criminalitate
transnaţională, pe segmentele aflate în atenţia Uniunii Europene, respectiv: trafic de fiinţe umane,
migraţie ilegală, fraude pe internet, folosirea cardurilor falsificate, trafic de droguri, spălarea banilor,
etc., pentru a putea preveni un potenţial export de criminalitate către celelalte state ale Uniunii

Termen
2

Entitatea implicat în
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3
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4.

Ac iunea/obiectivul

Termen

1

2

Europene
2.1. Colaborarea între structurile inspectoratului, Serviciul de Combatere a Criminalit ii
Organizate Dâmbovi a şi Brigada de Combatere a Criminalit ii Organizate Prahova, pentru realizarea
obiectivelor prev zute de strategiile na ionale de prevenire şi combatere a criminalit ii organizate,
precum i pentru asigurarea operativit ii în prinderea, cercetarea şi trimiterea în judecat a grupurilor
criminale.
 2.2. Dezvoltarea parteneriatului cu celelalte institu ii (Brigada de Combatere a Criminalit ii
Organizate Prahova, Serviciul Jude ean de Protec ie Intern Dâmbovi a, Biroul Teritorial Anticorup ie
pentru Jude ul Dâmbovi a, Serviciul Român de Informa ii – Sec ia Jude ean Dâmbovi a, etc.) care îşi
pot aduce contribu ia la combaterea cu eficien a faptelor comise de grup rile criminale organizate,
respectiv la prevenirea exportului de criminalitate în rile Uniunii Europene.
III. Dezvoltarea capacit ţii de acţiune pe linia criminalit ţii economico-financiare, pentru
p strarea unui climat de afaceri curat şi abordarea problemelor din perspectiva antreprizei criminale
3.1. Continuarea implement rii la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalit ii Economice a
principiului conducerii activit 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.
3.2. Îmbun t irea capacit ilor opera ionale şi func ionale în lupta împotriva criminalit ii
economico-financiare în domeniile prioritare (lupta împotriva fraudei, corup iei şi protec ia drepturilor
de proprietate intelectuala şi industrial )
3.3. Continuarea activit ilor de prevenire, descoperire şi sanc ionare a faptelor de evaziune fiscal 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 „antrepriz criminal ”.
3.4. Fermitate în descoperirea actelor de corup ie şi îmbun t irea sistemului de rela ionare cu
societatea civil .
IV. Prevenirea, combaterea şi descoperirea infrac iunilor de natur judiciar şi implementarea
metodelor şi tehnicilor moderne de investigare, specifice poli iilor din statele europene.
4.1. Investigarea activit ilor infrac ionale desf şurate de membrii grup rilor nestructurate,
prevenirea infrac iunilor de mare violen , a celor îndreptate împotriva patrimoniului şi diminuarea
faptelor r mase cu autori neidentifica i.
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Ac iunea/obiectivul

Termen

1
4.2. Intensificarea activit ilor pentru prinderea persoanelor urm rite, executarea mandatelor de
arestare sau de executare a pedepsei şi exploatarea aplica iei „INTERDIT+”.
 4.3. Implementarea în activitatea curent a metodelor şi tehnicilor moderne de investigare în
cauzele ce fac obiectul cooper rii poli ieneşti interna ionale şi a „Modelului European de Informa ii
Operative” având la baz principiul „Intelligence - led policing”.
V. Dezvoltarea capacit ţii de intervenţie a poliţiei rutiere pentru atingerea standardelor europene
în vederea diminuãrii victimizãrii participanţilor la trafic.
5.1. Asigurarea resurselor umane necesare forma iunilor de poli ie rutier , prin men inerea la un
nivel de peste 90% a gradului de ocupare a func iilor prev zute în statul de organizare.
5.2. Specializarea şi perfec ionarea ca politişti rutieri, a lucr torilor de la sec iile de poli ie rural şi
de la posturile de poli ie comunale.
5.3. Realizarea de module de preg tire profesional
prin care s
se asigure
specializarea/perfec ionarea preg tirii poli iştilor rutieri.
5.4. 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), urm rind men inerea unui grad ridicat de operabilitate a poli iei rutiere.
5.5. Reducerea cu 1% a accidentelor rutiere soldate cu victime ce au avut drept cauzã neacordarea
priorit ii de trecere pietonilor i vehiculelor.
5.6. 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 amenaj ri rutiere în zona drumurilor publice.
5.7. Reducerea gradului de victimizare pe DN 71 şi DN 72, pe perioada sezonului estival, prin
instituirea unui dispozitiv special de siguran ã rutierã.
5.8. În cadrul campaniilor de educa ie 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.
VI. Dezvoltarea conceptual a activit ţii în domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor
periculoase;
6.1. Actualizarea permanent a bazei de date RNA privind persoanele fizice şi juridice înregistrate

2
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8.

9.

10.

11.

Ac iunea/obiectivul

Termen

1
ca de in toare de arme letale şi neletale şi folosirea în munca operativ .
6.2. Creşterea eficien ei ac iunilor în prevenirea şi combaterea infrac ionalit ii în domeniul
armelor, explozivilor şi substan elor periculoase.
VII. Îmbun t ţirea operativit ţii pe linie de cercetare penal şi dezvoltarea echipei poliţist –
procuror pentru înt rirea fermit ţii judiciare.
7.1. Îmbun t irea operativit ii şi finalit ii judiciare.
7.2. Lucrul în echip cu procurorul.
VIII. Diversificarea şi intensificarea metodelor de prevenire şi combatere a criminalit ţii.
8.1. Dezvoltarea prin Compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalit ii a unor Programe /
proiecte de prevenire în parteneriat cu societatea civil , în baza priorit ilor stabilite la nivel na ional,
respectiv la nivel local.
IX. Continuarea Programului de investiţii, construcţii, consolid ri şi reparaţii la imobile,
utilizarea eficient a mijloacelor de transport şi îmbun t ţirea dot rii efectivelor operative;
9.1. Asigurarea sediilor structurilor de poli ie care îşi desf şoar activitatea în condi ii grele, cu
sprijinul autorit ilor locale, a Consiliului Jude ean şi A.T.O.P.
9.2. Repara ii curente la sedii, în raport de alocarea fondurilor.
9.3. Men inerea în perfect stare de func ionare a parcului auto, controlul modului de exploatare şi
folosirea exclusiv în interes de serviciu
X. Stimularea unei atitudini civice anticorupţie şi promovarea integrit ţii, legalit ţii şi a
profesionalismului în rândul personalului I.P.J. Dâmboviţa, în scopul dezvolt rii unei culturi
organizaţionale adecvate.
10.1. Executarea de controale la structurile cu grad ridicat de risc la corup ie, stabilite în urma
realiz rii şi analizãrii Registrului riscurilor la corup ie.
10.2. Informarea D.G.A. cu privire la zonele de risc ori activit ile vulnerabile la corup ie,
identificate cu ocazia activit ilor desf şurate.
10.3. Aplicarea mãsurilor de control cuprinse în Planul pentru asigurarea diminuãrii riscurilor
asociate func iilor sensibile identificate la nivelul I.P.J. Dâmbovi a.
XI. Intensificarea activit ţii de întocmire proiectelor pentru accesarea fondurilor U.E.
nerambursabile
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1
11.1. Elaborarea de propuneri de proiect având în vedere programele deschise.
12.
XII. Realizarea marketingului de imagine al inspectoratului.
12.1. Mediatizarea activit ilor structurilor inspectoratului şi a rezultatelor ob inute, acordând
aten ie prevenirii situa iilor de criz mediatic şi gestionarea corespunz toare a acestora.
12.2. Participarea la emisiunile realizate de posturile de televiziune locale pentru prezentarea
rezultatelor şi sporirea încrederii cet enilor în politia dâmbovi ean
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Dâmbovi a
13.
Creşterea gradului de siguran a cet enilor – 10 ac iuni.
1. Optimizarea proceselor de planificare, organizare, conducere şi executare a misiunilor din
competen .
2. Creşterea calit ii documentelor operative şi de suport.
3.Intensificarea activit ilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale.
4. Reducerea timpului de interven ie la evenimente şi creşterea calit ii serviciului prestat
5.dezvoltarea componentei de analiz a informa iilor la nivel opera ional.
6.repartizarea judicioas a efectivelor de jandarmi şi intensificarea ac iunilor de prevenire şi
combatere a fenomenelor antisociale în special în zonele cu grad de risc
7.creşterea performan ei în îndeplinirea misiunilor pentru supravegherea, controlul şi asigurarea
protec iei şi conserv rii fondului silvic.
8.creşterea performan ei în îndeplinirea misiunilor pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguran
în institu iile de înv mânt.
9. Analiza permanent a situa iei operative sub aspectul evolu iei faptelor antisociale s vârşite în zona de

Termen
2

Entitatea implicat în
realizare
3

2017

Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Jude ean de
Jandarmi Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Jude ean de
Jandarmi Dâmbovi a

responsabilitate, execut rii unor ac iuni independente sau în cooperare /colaborare, de prevenire şi combatere a
activit ilor infrac ionale şi contraven ionale.
10. asigurarea m surilor de ordine şi siguran public în zonele turistice din jude , în sezonul estival

2017, cu accent pe zona montan a jude ului Dâmbovi a, respectiv Platoul Montan Bucegi.
14.

Creşterea nivelului de siguran a obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competen – 7 ac iuni.
1.combaterea amenin rilor privind integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor
2.Adaptarea dispozitivelor în executarea misiunilor de paz şi protec ie a transporturilor.
3.adoptarea unor dispozitive flexibile, prin implementarea analizelor de risc la securitatea fizic a obiectivelor
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15.

16.

17.

18.

Ac iunea/obiectivul

Termen

1

2

din responsabilitatea inspectoratului.
4. Implicarea personalului unit ii în elaborarea şi implementarea cadrului normativ specific adaptat la contextul
socio – economic actual.
5. implementarea şi utilizarea mijloacelor tehnice moderne de paz şi monitorizare la obiectivele din
competen .
6. opera ionalizarea şi specializarea structurilor de interven ie, proiectate pe specificul misiunilor.
7. Coordonarea activit ilor personalului cu atribu ii în planificarea, organizarea şi executarea misiunilor din
competen
Prevenirea evenimentelor provocate de sustrageri de produse petroliere din conductele magistrale de
transport – 3 ac iuni.
1. prevenirea şi combaterea faptelor cu caracter infrac ional sau contraven ional.
2. evaluarea permanent şi redimensionarea dispozitivelor de paz şi protec ie, în raport cu necesit ile
opera ionale.
3. preg tirea şi desf şurarea competen elor de dispozitiv în întreaga gam a posibilit ilor ac ionale, pentru
dezvoltarea capacit ii de reac ie în îndeplinirea tuturor ipotezelor prognosticate..

Cooperarea interinstitu ional cu structurile care au atribu ii în domeniul ordinii publice şi a
siguran ei na ionale – 2 ac iuni.
1. dezvoltarea rela iilor de cooperare inter-institu ional în executarea misiunilor specifice.
2. creştera performan ei ac iunilor / activit ilor desf şurate în baza documentelor de cooperare /
colaborare.
Realizarea cadrului legal de preg tire cu adaptarea acestuia la cele mai moderne standarde de
ac iune şi o dotare specific execut rii misiunilor din competen – 3 ac iuni.
1. perfec ionarea deprinderilor şi calit ilor motrice, creşterea rezisten ei fizice şi antrenarea în
executarea procedeelor de autoap rare specifice necesare execut rii misiunilor.
2. sprijinirea integr rii profesionale a personalului nou încadrat sau trecut dintr-un corp în altul, a
studen ilor şi elevilor care au executat stagiul de practic în cadrul I.J.J. Dâmbovi a.
3. sprijinirea dezvolt rii carierei personalului.
Creşterea performan ei în domeniul activit ilor de cercetare documentare a misiunilor ce revin
Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Dîmbovi a – 2 ac iuni.
1.Asigurarea suportului informativ al misiunilor din competen raportat la riscurile identificate.
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19.

20.

Ac iunea/obiectivul

Termen

1
2. verificarea şi documentarea unor aspecte de interes operativ cu impact în organizarea şi executarea
misiunilor specifice.
Realizarea unei performan e crescute în domeniul managementului opera ional – 4 ac iuni.
1.creşterea performan ei în activitatea de management st ri excep ionale.
2.creşterea performan ei în activitatea de cooperare interinstitu ional .
3.perfec ionarea activit ii în domeniul realiz rii capacit ii opera ionale a structurilor din inspectorat şi
a managementului situa iilor de urgen conform competen elor.
4.creşterea perfoman ei în domeniul monitoriz rii misiunilor şi evenimentelor.
Realizarea unui sistem de control eficient menit s cuantifice realizarea cantitativ şi calitativ
a performan ei structuriilor inspectoratului – 3 ac iuni.
1. creşterea eficien ei activit ii de control.
2. creşterea performan ei în activitatea de control managerial intern.
3. îndrumarea metodologic a personalului cu atribu ii pe linia dezvolt rii controlului managerial intern din

2

2017
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Jandarmi Dâmbovi a

2017

Inspectoratul Jude ean de
Jandarmi Dâmbovi a
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Inspectoratul Jude ean de
Jandarmi Dâmbovi a
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Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Dâmbovi a

21.

22.

23.

Respectarea legisla iei în domeniul financiar şi încadrarea în bugetele alocate – 3 ac iuni.
1. optimizarea activit ii de buget – contabilitate, decont ri buget alocat.
2. prioritizarea fondurilor alocate pe domenii de activitate în func ie de evolu ia situa iei operative.
3. respectarea strict a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a prevederilor legale privind angajarea,
lichidarea, ordonan area, plata, înregistrarea cheltuielilor.
Asigurarea legalit ii derul rii raporturilor în rela ia inspectorat cu alte institu ii sau persoane
juridice – 2 ac iuni.
1. preg tirea şi examinarea sub aspectul legalit ii şi al eficien ei juridice a documentelor care stau la
baza deciziei conducerii inspectoratului.
2. formularea cererilor în justi ie, ap r rilor, c ilor de atac, la termen şi la un înalt nivel calitativ.
Creşterea performan ei în domeniul psihologic, pentru eliminarea disfunc ionalit ilor la nivelul
grupurilor – 3 ac iuni.
1.optimizarea climatului psihosocial la nivelul inspectoratului, prin identificarea şi gestionarea
disfunc ionalit ilor la nivelul grupurilor profesionale.
2.respectarea reglement rilor legale în vigoare şi uniformizarea bateriilor de teste destinate evalu rii

Entitatea implicat în
realizare
3
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Termen

1

2

personalului.
3.consilierea conducerii institu iei în vederea fundament rii unor decizii privind managementul
unit ii.
24.
Creşterea performan ei activit ii în domeniul comunica iilor şi tehnologia informa iilor, necesar
bunei func ion ri a I.J.J. Dâmbovi a – 3 ac iuni.
1.men inerea în stare de func ionare, dezvoltare şi modernizare a sistemelor de comunica ii din
inspectorat.
2.eficientizarea comunic rii cu elementele din dispozitiv participante la misiunile încredin ate, precum
şi reducerea timpului de raportare a situa iilor şi r spunsurilor la ordinele eşalonului superior.
3.creşterea performan ei activit ii de management integrat, proiecte şi reglement ri T.I.C.
Consiliul Jude ean Dâmbovi a – Direc ia Public Comunitar de Eviden a Persoanelor Dâmbovi a
25.

Oferirea de servicii de calitate pentru cet enii care solicit eliberarea actelor de identitate, prin coordonarea
corect a serviciilor locale de eviden a persoanelor.

26.
Coordonarea şi controlarea serviciilor locale pentru a se implementa şi respecta prevederile legale cu privire la
eviden a persoanelor, ca urmare a modific rii legisla iei în materie.

27.

Actualizarea corect a bazei de date, cu toate informa iile necesare, pentru ca aceasta s reflecte realitatea
existent , în vederea cunoaşterii popula iei, mişc rii acesteia, comunic rii de date şi informa ii institu iilor
publice, persoanelor fizice şi juridice interesate, precum şi pentru eliberarea documentelor necesare cet enilor
romani în rela iile cu statul, cu persoanele fizice şi juridice.

28.
Eliberarea de acte de identitate tip carte de identitate pentru to i cet enii care nu şi-au schimbat vechile buletine
de identitate, inclusiv prin ac iuni cu camera mobil .

2017

Entitatea implicat în
realizare
3

Inspectoratul Jude ean de
Jandarmi Dâmbovi a

DPCEP Dâmbovi a
Serviciile locale de eviden a
2017
persoanelor
din
jude ul
Dâmbovi a
DEPABD Bucureşti
Conform
DPCEP Dâmbovi a
program rii Serviciile locale de eviden a
anuale
persoanelor
din
jude ul
Dâmbovi a
DPCEP Dâmbovi a
Serviciile locale de eviden a
2017
persoanelor
din
jude ul
Dâmbovi a
2017
DPCEP Dâmbovi a
BJABDEP Dâmbovi a
Serviciile locale de eviden a
persoanelor
din
jude ul
Dâmbovi a
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Termen

1

2
2017

Eliberarea de acte de identitate pentru toate persoanele majore care nu au înc un act de identitate,
inclusiv prin ac iuni cu camera mobil .
30.

2017
Reducerea la minim a num rului de persoane cu acte de identitate expirate, inclusiv prin ac iuni cu
camera mobil .

31.

2017
Oferirea de informa ii corecte şi complete institu iilor publice, persoanelor fizice şi juridice interesate.

32.
Ob inerea unui termen cât mai scurt pentru eliberarea c r ilor de identitate

2017

Înfiin area de noi servicii publice comunitare de eviden a persoanelor (Cojasca, Şotânga, Runcu, etc).

2017

33.

Entitatea implicat în
realizare
3
DPCEP Dâmbovi a
BJABDEP Dâmbovi a
Serviciile locale de eviden a
persoanelor
din
jude ul
Dâmbovi a
DPCEP Dâmbovi a
BJABDEP Dâmbovi a
Serviciile locale de eviden a
persoanelor
din
jude ul
Dâmbovi a
DPCEP Dâmbovi a
Serviciile locale de eviden a
persoanelor
din
jude ul
Dâmbovi a
DPCEP Dâmbovi a
BJABDEP Dâmbovi a
Serviciile locale de eviden a
persoanelor
din
jude ul
Dâmbovi a
DEPABD Bucureşti
DPCEP Dâmbovi a
Consiliul Local Şotânga
Consiliul Local Runcu
Primarul Comunei Cojasca
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Termen

1

2

Ajutarea a cât mai multe persoane, aflate în situa ii dificile – bolnave, nedeplasabile, etc., s ob in noi acte de
identitate, care s reflecte corect situa ia lor la momentul respectiv.

2017

Organizarea a unor ac iuni cu camera mobil pentru punerea în legalitate a persoanelor aflate la mare dep rtare La solicitarea
de serviciile locale de eviden a persoanelor sau care fac obiectul unor m suri de ocrotire şi protec ie social persoanelor şi
şi/sau nu realizeaz venituri, respectiv: copiii orfani, abandona i şi persoanele în vârst , aflate în unit i de ocrotire institu iilor
şi protec ie social , persoane cu handicap ori care beneficiaz de ajutor social, precum şi pentru persoanele re inute interesante
sau arestate care nu dispun de mijloace financiare.

36.

2017
Verific ri anuale pe linie de stare civil la cele 89 localit i ale jude ului

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 a persoanelor în
vederea ap r rii şi de protej rii acestor valori împotriva ac iunilor de compromitere, sustragere , alterare,
distrugere neautorizat sau alterare a formei si con inutului, a accesului ilegal la aceste categorii de
informa ii precum şi pentru înl turarea riscurilor si vulnerabilit ilor ce pot pune în pericol protec ia
informa iilor clasificate.
38.
Intensificarea ac iunilor de popularizare în mass-media local şi central a demersurilor personalului
D.P.C.E.P. Dâmbovi a pe linie de stare civil şi eviden a persoanelor în vederea punerii în legalitate cu
acte care s ateste domiciliul şi reşedin a şi s confirme datele de identitate ale titularului în baza
documentelor doveditoare stabilite de legisla ia în vigoare,
39.
Primirea, verificarea şi avizarea dosarelor de rectificare a actelor de stare civil , transcriere a actelor de
stare civil din str in tate, a întocmirilor ulterioare şi reconstituirilor de acte, schimb rile de nume pe
cale administrativ .
37.

Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

„Basarab I” Dâmbovi a

2017

2017

2017

Entitatea implicat în
realizare
3
DPCEP Dâmbovi a
Serviciile locale de eviden a
persoanelor
din
jude ul
Dâmbovi a
DPCEP Dâmbovi a
Serviciile locale de eviden a
persoanelor
din
jude ul
Dâmbovi a
DPCEP Dâmbovi a
Ofi erii de stare civil din
cadrul prim riilor din jude ul
Dâmbovi a
DPCEP Dâmbovi a
Serviciile locale de eviden a
persoanelor
din
jude ul
Dâmbovi a
DPCEP Dâmbovi a
Serviciile locale de eviden a
persoanelor
din
jude ul
Dâmbovi a
DPCEP Dâmbovi a
Ofi erii de stare civil din
cadrul prim riilor din jude ul
Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0
40.

41.

Ac iunea/obiectivul

Termen

1

2
2017

Obiectivul nr.1
Reducerea num rului de obiective puse în exploatare, care func ioneaz f r autoriza ie de securitate la incendiu şi
verificarea tuturor persoanelor autorizate pentru efectuarea lucr rilor în domeniul ap r rii împotriva incendiilor de
supraveghere.
Obiectivul nr.2
Sc derea num rului de victime şi a num rului de incendii la gospod riile popula iei din mediul rural.

Entitatea implicat în
realizare
3
I.S.U. ”Basarab I” Dâmbovi a,
Inspec ia de prevenire

I.S.U. ”Basarab I” Dâmbovi a,
Inspec ia de prevenire, Serviciul
preg tire pentru interven ie i
rezilien a comunit ilor,
Subunit i de interven ie

42.

Obiectivul nr.3
Sc derea num rului de incendii generate de focul deschis utilizat la arderea de mirişti, vegeta ie uscat
şi resturi vegetale.

2017

I.S.U. ”Basarab I” Dâmbovi a,
Inspec ia de prevenire, Serviciul
preg tire pentru interven ie i
rezilien a comunit ilor,
Subunit i de interven ie

43.

Obiectivul nr.4
Implementarea prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în
care sunt implicate substan e periculoase.

2017

I.S.U. ”Basarab I” Dâmbovi a,
Inspec ia de prevenire

44.

Obiectivul nr.5
Continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de informare preventiv .

2017

I.S.U. ”Basarab I” Dâmbovi a,
Inspec ia de prevenire,
Compartimentul Informare i
Rela ii Publice

45.

Obiectivul nr.6
Consolidarea capacit ii de preg tire în situa ii de urgen
institu iilor şi operatorilor priva i.

2017

I.S.U. ”Basarab I” Dâmbovi a,
Inspec ia de prevenire, Serviciul

a popula iei, autorit ilor, precum şi
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

1

2

46.

Obiectivul nr.7
Creşterea capacit ii de r spuns integrat în situa ii de urgen medical , incendii şi protec ie civil .
47. Obiectivul nr.8
Cre terea calit ii condi iilor de lucru ale personalului inspectoratului.
Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen Dâmbovi a
48.
Evaluarea activit ii Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen pe anul 2017
49.

50.
51.

52.

53.

Prezentarea actualiz rii componen ei Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen
Grupurilor de Suport Tehnic.
Stabilirea personalului care particip la preg tirea în domeniul situa iilor de urgen
ordinului prefectului în baza propunerilor ISU.

15.01.2017

Dâmbovi a şi a

Februarie
2017

– Elaborarea

Februarie
2017

Efectuarea controalelor pentru salubrizarea cursurilor de ap în vederea sporirii capacit ii de scurgere a
apei în cazul creşterii accentuate a debitelor

30.04.2017

Prezentarea pentru analiz şi avizare a planului Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen al
Jude ului Dâmbovi a, pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestion rii
situa iilor de urgen pe anul 2014.

Aprilie
2017

Întocmirea şi prezentarea planului privind combaterea secetei hidrologice şi luarea unor m suri
operative în zona de competen a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen Dâmbovi a

Iunie 2017

Entitatea implicat în
realizare
3
preg tire pentru interven ie i
rezilien a comunit ilor,
Subunit i de interven ie
I.S.U. ”Basarab I” Dâmbovi a,
Centrul Opera ional
I.S.U. ”Basarab I” Dâmbovi a,
Serviciul Logistic
Preşedintele C.J.S.U
ISU Dâmbovi a – Preg tirea
Popula iei
Preşedintele CJSU
Inspector Şef
I.S.U. Dâmbovi a
Secretariat Tehnic 2017
Preşedintele CJSU
Secretariat Tehnic 2017
Preşedintele CJSU
Inspector Şef
I.S.U. Dâmbovi a
Secretariat Tehnic 2017
Şef Centru Opera ional
Secretariat Tehnic 2017

Şef Centru Opera ional
Secretariat Tehnic 2017
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Nr.
crt.
0
54.
55.

Ac iunea/obiectivul

Termen

1
Reactualizarea şi prezentarea spre aprobare a schemei cu riscurile teritoriale.
Reactualizarea şi prezentarea spre aprobare a Planului de analiz şi acoperire a riscurilor la nivel
jude ean.

2
Iunie 2017

56.

Informarea privind situa iile de urgen produse pe teritoriul jude ului Dâmbovi a.

57.

Întocmirea planului de activitate al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen
anul 2017 şi înaintarea acestuia c tre CNSU/IGSU.

58.

Întocmirea şi prezentarea planului de m suri al Comitetului Jude ean
Dâmbovi a pentru sezonul de iarn 2016-2017.

59.

60.

61.
62.

63.

Dâmbovi a pentru

pentru Situa ii de Urgen

2017
Februarie
2017
15.11.2017
30.11.2017

Raport privind îmbun t irea infrastructurii de gospod rirea apelor cu rol de ap rare împotriva
Trimestrial /
inunda iilor, constat rile şi m surile ca urmare a ac iunii de verificare la construc iile hidrotehnice cu rol
la solicitare
de ap rare împotriva inunda iilor din administrarea SGA Dâmbovi a şi SHI V c reşti
Transmiterea c tre Comitetul Na ional pentru
De câte ori
Situa ii de Urgen a inform rilor privind
este cazul
activitatea desf şurat . Întocmirea şi transmiterea, trimestrial, la IGSU/CNSU a sintezelor informative
cu privire la gestionarea situa iilor de urgen pe tipuri de dezastre la nivelul zonei de competen
(conform Ordinului 45854/04.04.2007).
Exerci iu bilunar privind transmiterea mesajelor de înştiin are despre pericolul atacurilor din aer şi
2017
producerea dezastrelor.
De câte ori
este cazul
Organizarea şedin elor ordinare şi extraordinare ale Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen .
Întocmirea ordinii de zi, transmiterea acesteia c tre membrii CJSU, preg tirea documentelor pentru
şedin , convocarea membrilor.
Monitorizarea şi gestionarea situa iilor de
urgen produse la nivelul zonei de competen . Adoptarea de masuri de prevenire si de pregatire a
interventiilor, luarea masurilor urgente de interventie si realizarea masurilor de recuperare si reabilitare

De câte ori
este cazul

Entitatea implicat în
realizare
3
Secretariat Tehnic 2017
Inspector Şef
I.S.U. Dâmbovi a
I.S.U. Dâmbovi a
Secretariat Tehnic 2017
Preşedintele CJSU
Secretariat Tehnic 2017
Preşedinte C.J.S.U.
Inspector Şef I.S.U.
Secretariat Tehnic 2017
ISU Dâmbovi a
Secretariat Tehnic 2017
Compartiment M.S.U.D.
Secretariat Tehnic 2017

Preşedintele CJSU
Compartimentul Control şi
Inspec ie pentru Calitatea
Lucr rilor de Construc ii
Dâmbovi a
Director Sistemul de
Gospod rire a Apelor
ISU Dâmbovi a
Inspec ia de Prevenire
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Nr.
crt.
0
64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.
71.

Ac iunea/obiectivul

Termen

1
Coordonarea activit ilor de evaluare a pagubelor (fizice şi valorice) determinate decalamit i naturale şi
modalit ile de refacere a obiectivelor afectate. Constituirea şi aprobarea comisiilor pentru evaluarea
pagubelor, deplasarea acestora la fa a locului, stabilirea m surilor ce se impun.
Transmiterea mesajelor de avertizarea/aten ionare meteorologice şi hidrologice (cod galben, portocaliu,
roşu), precizându-se m surile ce vor fi luate, c tre Comitetele Locale pentru Situa ii de Urgen ,
Institu iile cu atribu ii în gestionarea situa iilor de urgen , Institu ia Prefectului, Consiliul Jude ean;
dispunerea instituirii la nivelul CLSU a serviciului de permanen - în baza aten ion rilor/avertiz rilor
ANMH şi INMH.
Informarea Comitetului Na ional pentru Situa ii de Urgen prin Inspectoratul General pentru Situa ii de
Urgen , despre st rile poten ial generatoare de situa ii de urgen de pe raza jude ului precum şi de
iminen a producerii acestora.
Realizarea Rapoartelor Operative şi a Rapoartelor Sintez privind efectele inunda iilor, fenomenelor
meteorologice periculoase, accidentelor la construc iile hidrologice şi polu rile accidentale, supunerea
lor spre aprobare şi înaintarea c tre eşaloanele superioare
Realizarea unui schimb permanent de informa ii între Centrul Opera ional Jude ean şi centrele operative
cu activitate temporar ale institu iilor şi C.L.S.U. pe timpul apari iei st rilor poten ial generatoare de
situa ii de
urgen sau pe durata lor şi pe timpul st rii de alert .
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 capacit ii de r spuns a de in torilor de lucr ri şi autorit ilor publice locale.
Coordonarea ac iunilor de interven ie în zonele afectate de calamit i naturale – analizarea situa iei
existente, propuneri C.J.S.U. în leg tur cu m surile ce trebuie luate.
Declararea st rii de alert la nivelul jude ului sau în mai multe localit i ale jude ului şi propunerea
instituirii st rii de urgen .

2
2017

Entitatea implicat în
realizare
3
I.S.U. Dâmbovi a
Preg tirea Popula iei

Trimestrial

I.S.U. Dâmbovi a
Preg tirea Popula iei

Anual

I.S.U. Dâmbovi a
Preg tirea Popula iei

Anual

I.S.U. Dâmbovi a
Preg tirea Popula iei

Anual

I.S.U. Dâmbovi a
Preg tirea Popula iei

Anual

ISU Dâmbovi a
Ofi er Rela ii Publice

2017

Secretariat Tehnic 2017

2017

I.S.U. Dâmbovi a
Secretariat Tehnic 2017
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13. CULTURA
Nr.
Ac iunea/obiectivul
Termen
crt.
0
1
2
Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a
Protejarea, conservarea, şi restaurarea patrimoniului cultural mobil, imobil şi imaterial: - 85 acțiuni
1. Executarea de inspectii si controale privind protejarea, conservarea
2017
şi restaurarea monumentelor istorice

2.

Entitatea implicat în realizare
3
Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a

Executarea de inspectii si controale privind modul in care sunt
respectate prevederile avizelor de specialitate

2017

Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a

Executarea de controale privind modul de amplasare a insemnului
distinctiv care atesta regimul de monument istoric al unui bun
imobil
Formularea de propuneri de revitalizare si punere in valoare a
monumentelor
Coordonarea lucrarilor de conservare, consolidare si restaurare a
monumentelor istorice;
Actualizarea bazei de date privind bunurile culturale mobile de pe
raza jude ului Dambovita
Verificarea modului de pastrare în siguran şi starea de conservare
a bunurilor culturale mobile
Întocmirea de parteneriate cu institu ii abilitate in vederea executarii
de controale privind îndeplinirea obligatiilor de plata a contribu iilor
la fondul cultural national
Creşterea gradului de acces şi de participare la cultur

2017

Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a

Promovarea şi dezvoltarea crea iei contemporane şi sus inerea

2017

Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3

2017
2017

Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a
Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a

2017

Direc ia pentru Cultur a jude ului Dâmbovi a

24 ianuarie

Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a, Prefectura
Jude ului Dâmbovi a, Garnizoana Târgovi te,
Primaria Municipiului Târgovi te,
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a, Biblioteca
Jude ean „I.H. R dulescu”

creatorilor
Sprijin acordat tuturor ONG-urilor cu activitate în domeniul culturii
Inventarierea şi identificarea bunurilor culturale mobile care ar
putea fi susceptibile de a face parte din patrimoniu, aflate în l caşele
de cult şi unit ile de înv ǎmânt din jude
5. Monitorizarea strictǎ şi actualizarea 2017ǎ a bazei de date a
institu iei şi actualizarea Listei monumentelor de for public
6. 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
Consiliul Jude ean Dâmbovi a - Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a
7. 24 Ianuarie – Unirea de la 1859
3.
4.

8.

Concursul Na ional de Poezie „Constantin Virgil B nescu” – edi ia
a VIII-a

9.

Festivalul „Art For You” realizat în colaborare cu Liceul de Arte
„B laşa Doamna”

10.

Festivalul – Concurs Na ional de Cultur şi Literatur „Prim vara
Albastr ” – edi ia a XIII-a, Pucioasa

11.

Colocviul Interna ional „Latinitate-Romanitate-Românitate” – edi ia
a XV-a
Festivalul „ Cetatea lui Dracula”

12.

Mai

Mai
Liceul de Arte
„B laşa Doamna”
Mai
Centrul Cultural „I. Al.
Br tescu Voineşti”
Mai
Universitatea ”Valahia”
Iunie
Complexul Na ional
Muzeal „Curtea

Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,
Liceul de Arte
„B laşa Doamna”
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a, Centrul
Cultural „I. Al. Br tescu Voineşti”
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,
Universitatea ”Valahia”
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a, Primaria
Municipiului Târgovi te
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2
Domneasc ”
Iunie
Liceul de Arte „B laşa
Doamna”
Iunie
Clubul Copiilor Moreni
Iunie
Şcoala Gimnazial Iedera

3

13.

Concursul Na ional de Interpretare Instrumental
edi ia a XX-a

14.

Festivalul Na ional de Muzic Uşoar şi Muzic Popular „Cununa
Petrolului” – edi ia a VIII-a, desf şurat la Moreni
Festival – Concurs pentru Copii „Iedera, un col de rai” – edi ia a
VI-a

15.

„W. A. Mozart” -

Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a, Liceul de
Arte „B laşa Doamna”
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a, Clubul
Copiilor Moreni
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a, Şcoala
Gimnazial

16.
17.

Tab ra de pictur
Tab ra na ional de sculptur şi istoria artelor „Vasile Blendea” –
edi ia a III-a

Iunie
Iulie

Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a

18.

Mimesis Fest

Iulie

Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a

19.

S rb torirea Sfântului Ierarh Nifon

August

20.

Festivalul – Concurs Na ional „Ion Dol nescu”

Septembrie

21.

Festivalul concurs national de muzica usoara ,,Laura Stoica”

Octombrie

Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,
Arhiepiscopia Târgovi tei
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a, Prim ria
municipiului Târgovi te
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a

22.

Festivalul Na ional de Roman e „Crizantema de Aur”

Octombrie

23.

Festivalul jude ean de interpretare a cântecului popular ”Rodica
Bujor”
Festivalul concurs de interpretate a cântecului popular „Ileana
S r roiu” – edi ia a IV-a

Octombrie

24.

Noiembrie
Liceul de Arte „B laşa
Doamna”, Comuna

Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a, Teatrul
Municipal „Tony Bulandra”
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

3

25.

Concursul Na ional de Literatur “Moştenirea V c reştilor” – edi ia
a 48-a

26.

Alaiul Colindelor - manifestare organizat cu prilejul s rb torilor de
iarn

2
R zvad
Noiembrie
Biblioteca Jude ean „I.
H. R dulescu”
Decembrie
Sediul C.J.D.

Secţiunea conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
27. De Dragobete şi M r işor (proiect cultural educativ)
Târgul de Dragobete
28. Târgul de M r i or
29. Paştele – tradi ii şi semnifica ii
(proiect cultural educativ)
30.

”S ştii mai multe, s fii mai bun!” - (Şcoala Altfel)

31.

De Rusalii - târg

32.

Tab ra de crea ie ”O var de poveste”

33.

Târgul meşterilor populari, edi ia a XIV-a

Sec iunea muzical – orchestra simfonic „Muntenia”
34. Concert ,,Arii célèbre,,
Concert de Dragobete
Concert de Martisor

Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,

Februarie
Muzeul de Istorie
14 februarie – 8 martie
Aprilie
Muzeul de Istorie

Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,

Aprilie
Sediul Centrului Jude ean
de Cultur
Iunie
Parcul Mitropoliei
Iulie
Sediul Centrului Jude ean
de Cultur
Septembrie
Parcul Mitropoliei

Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,

Ianuarie
Februarie
Martie

Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,

Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,

Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a,
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

3

Concert Pascal
Primavara clasica europeana
Concert Simfonic- Simfonia nr. 4 Ceaikovski
Padina Fest – Concert
Festivalul de Nai ,,Gheorghe Zamfir,,
Festivalul ,,Laura Stoica,,
Festivalul ,,Crizantema de aur,,
Concert Simfonic- Haydn, Corelli, Dvorak
Concert de Cr ciun – Colinde româneşti şi interna ionale
Consiliul Jude ean Dâmbovi a - Complexul Na ional Muzeal „Curtea Domneasc ”
35. “Ziua Culturii Na ionale”
15 Ianuarie 2017

Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domneasc ”

-eveniment aniversar(cu aceast ocazie, Complexul Na ional Muzeal „Curtea
Domneasc ” Târgovişte permite accesul gratuit în toate muzeele din
jude )
36.

“Cu şi despre Caragiale”
-proiect educa ional şi expozi ie temporar (eveniment dedicat marelui dramaturg român I. L. Caragiale)

30 ianuarie 2017

37.

Programul educa ional „S ŞTII MAI MULTE, S FII MAI
BUN!”

18 – 22 aprilie 2017

38.

“S pt mâna familiei, s pt mâna f r TV”, edi ia a VII-a

39.

“Independen a – n zuin a secular a na iunii române”

Consiliul Jude ean Dâmbovi a, Complexul Na ional
Muzeal “Curtea Domneasc ”, Biblioteca Jude ean
„I. H. R dulescu” Dâmbovi a, Centrul Jude ean de
Cultur Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a, Complexul Na ional
Muzeal “Curtea Domneasc ”

Aprilie 2017

Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domneasc ”

Mai 2017

Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domneasc ”

-proiect educa ional-
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Nr.
crt.
0
40.

Ac iunea/obiectivul
1
„Prim vara Clasic European ”, edi ia a II-a

Termen

Entitatea implicat în realizare

2
9 mai 2017

3
Consiliul Jude ean Dâmbovi a,
Prim ria Municipiului Târgovişte, Orchestra
Simfonic Muntenia, Complexul Na ional Muzeal
„Curtea Domneasc ” Târgovişte (partener)

Mai 2017

Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domneasc ”
Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a, Complexul
Na ional Muzeal “Curtea Domneasc ”, Biblioteca
Jude ean „I.H. R dulescu”, Prim ria Municipiului
Târgovişte, Teatrul Municipal Târgovişte, Liceul
“Voievodul Mircea” Târgovişte, Revista Observator
Cultural, Universitatea Valahia
Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domneasc ”,
Şcoala “Matei Basarab”, Şcoala „Diaconu Coresi”
Muzeul de Art , Muzeul de Istorie, Muzeul
Tiparului şi al C r ii Vechi Româneşti, Ansamblul
Monumental „Curtea Domneasc ”, Muzeul
Evolu iei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic,
expozi ia ”Metamorfozele unui loc al memoriei”
Consiliul Judetean Dambovita, Complexul Na ional
Muzeal „Curtea Domneasc ” Târgovişte, Centrul
Judetean de Cultura

(Concert de muzic clasic dedicat Zilei Europei)
41.

„Noaptea Muzeelor”

42.

Zilele de Poezie i Concursul Na ional de Poezie „Constantin Virgil
B nescu”, edi ia a VII-a

16 - 17 mai 2017

43.

„Anotimpurile copil riei”
(expozi ie temporar )
„Vacan la muzeu”
(proiect educa ional)

1-15 iunie 2017

44.

06 iulie – 28 august 2017

45.

Simpozionul de Sculptur ”Vasile Blendea” , edi ia a IV-a

46.

Zilele Europene ale Patrimoniului

Septembrie 2017

Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domneasc ”

47.

Expozi ia „O istorie a tiparului” realizat la Târgul de tipar şi
signalistic „Print & Sign 2017”

Octombrie 2017

Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domneasc ”

48.

“Moştenirea V c reştilor”,

Noiembrie 2017

Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domneasc ”

august 2017
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3

Noiembrie 2017,
Romexpo, Bucureşti

Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domneasc ”

edi ia a XLVIII–a

49.

Participarea la Târgul Interna ional de carte „Gaudeamus 2017”

50.

Bienala “Gabriel Popescu”

Noiembrie 2017, Muzeul
de Istorie

Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domneasc ”

51.

“Ziua Culturii Na ionale”

15 Ianuarie 2017

Complexul Na ional Muzeal “Curtea Domneasc ”

“Cu şi despre Caragiale”
-proiect educa ional şi expozi ie temporar (eveniment dedicat marelui dramaturg român I. L. Caragiale)

30 ianuarie 2017

Programul educa ional „S ŞTII MAI MULTE, S FII MAI
BUN!”
Biblioteca jude ean „Ion Heliade R dulescu”
54. Realizarea programului de dezvoltare, eviden , prelucrare şi
organizarea colec iilor
55. Dezvoltarea serviciilor informatizate ale bibliotecii
56. Realizarea programului de anima ie cultural
a) Ziua Culturii Na ionale
b) Salonul editorial „I. H. R dulescu”
c) Concursul "24 ianuarie 1859 în conştiin a românilor"

18 – 22 aprilie 2017

Consiliul Jude ean Dâmbovi a, Complexul Na ional
Muzeal “Curtea Domneasc ”, Biblioteca Jude ean
„I. H. R dulescu” Dâmbovi a, Centrul Jude ean de
Cultur Dâmbovi a
Consiliul Jude ean Dâmbovi a, Complexul Na ional
Muzeal “Curtea Domneasc ”

-eveniment aniversar(cu aceast ocazie, Complexul Na ional Muzeal „Curtea
Domneasc ” Târgovişte permite accesul gratuit în toate muzeele din
jude )
52.

53.

2017

Biblioteca Jude eana Dâmbovi a

2017
2017

Biblioteca Jude eana Dâmbovi a
Biblioteca Jude eana Dâmbovi a
Societatea Scriitorilor Târgovişteni
Centrul Jude ean de Cultur
Prim ria Municipiului Târgovişte
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Nr.
crt.
0

57.

58.
59.
60.
61.
62.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3
Inspectoratul Şcolar Jude ean Dâmbovi a
Asocia ia de prietenie „Jose Marti”
Ministerul Culturii
Oficiul de Stat pentru Inven ii şi M rci, cadre
didactice şi bibliotecari

2017

Biblioteca Jude eana Dâmbovi a

2017
2017
2017
2017

Biblioteca Jude eana Dâmbovi a
Biblioteca Jude eana Dâmbovi a
Biblioteca Jude eana Dâmbovi a
Biblioteca Jude eana Dâmbovi a

2017

Biblioteca Jude eana Dâmbovi a

d) Cum bine zis-a Caragiale…
e) Concursul "EU şi UE - cet enie european activ "
f) „Vacan la bibliotec ”
g) Realizarea a 50 de ac iuni de anima ie cultural pe diverse teme
h) Ziua Europei
i) Activit i cu voluntarii din cadrul Centrului
Realizarea programului de coordonare metodic
a) Resaturarea c r ilor bibliofile
b) Parteneriate cu alte institu ii culturale sau educa ionale din jude
c) Editarea revistei Curier
d) Editarea Bibliografiei Dâmbovi ei
e) Digitizarea Colec iei de microfilme incluzând presa
dâmbovi ean
f) Publicarea calendarului de evenimente socio-culturale pentru anul
2017
Comunicarea serviciilor şi colec iilor bibliotecii
Realizarea programului de dezvoltare profesional
Atragerea de resurse externe
Diversificarea serviciilor bibliotecilor publice or şeneşti şi
comunale pentru public
Coordonarea proiectului EUROPE DIRECT Târgovişte
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14. TINERET ŞI SPORT
Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Dâmbovi a
ACTIVITATE SPORTIVA:
1.
PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA

2.

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;
-Colaborare cu Asociatiile si Cluburi le sportive de pe raza
judetului;
-Sprijinirea in organizarea Campionatelor Nationale si
Internationale in Sala Sporturilor;
-Meciuri din organizare proprie a echipelor de baschet si volei
feminin CSM Targoviste din Campionatul intern;
- Meciuri din orgnizare proprie a echipelor masculine si feminine de
handbal ale CS Universitatea Valahia Targoviste
Actiuni = 55
SPORTUL PENTRU TOTI

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

2017

Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret
Dâmbovi a

Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3
Dâmbovi a

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;
Actiuni =8
- 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;
Actiuni =3
- Organizarea de activitati sportive dedicate zilelor: Municipiului
Targoviste, zilei de 1 Iunie, Zilei Nationale a Romaniei, Marii Uniri.
Actiuni =4
- Crearea conditiilor optime pentru desfasurarea competitiilor
cuprinse in Olimpiada Nationala a Sportului Scolar.
Actiuni =6
ACTIVITATE TINERET:
3. Întocmirea şi aprobarea de c tre MTS a calendarului de ac iuni
proprii şi/sau în parteneriat ale DJST Dâmbovi a pe anul 2017
4. Consiliere oferit ONGT-urilor, privind metodologia de finan are a
proiectelor de tineret în anul 2017
5. Organizarea Concursului Local de Proiecte de Tineret(CLPT)
pentru 2017
6. Organizarea, finan area şi decontarea proiectelor/ac iunilor de
tineret proprii ale DJST Dâmbovi a: ac iuni de tineret, tab r
social , tabere tematice şi/sau na ionale, tabere de odihn tab r

2017
2017

Periodic

ianuarie 2017

DJST Dâmbovi a- Compartimentul Tineret

martie-aprilie 2017

DJST Dâmbovi a- Compartimentul Tineret

martie-mai 2017

DJST Dâmbovi a- Compartimentul Tineret

aprilie-noiembrie
2017

DJST Dâmbovi a- Compartimentul
Tineret+Institu ii publice+ONGT
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1

2

3

mai-decembrie 2017

DJST Dâmbovi a- Compartimentul Tineret+ONGT

2017

- Biblioteca Jude eana Dâmbovi a
- Complexul Na ional Muzeal Curtea Domneasc
Târgovişte
- Biblioteca Jude eana Dâmbovi a, Centrul Europe
Direct Târgovişte
- Serviciul EURODESK,
- Centrele EUROPE DIRECT ARGEŞ ŞI MIZIL

pentru copii cu dizabilit i.
Finan area, monitorizarea şi decontarea ac iunilor de/pentru tineret
ale ONGT
Consiliul Jude ean Dâmbovi a
8. Realizarea Clubului Adolescenţilor şi a programelor „Vacan la
bibliotec ” şi „Pofti i la lectur , muzic şi voie bun ”.
7.

9.

Campanie de ecologizare „Salva i Bucegii!”

10.

Şcoala de var pentru copii şi tineri

11.

LUMEA DE LA MARGINE. Descoperind Balcanii şi moştenirea
lor european

Prim
12.
Prim
13.
Prim
14.

ria municipiului Târgovişte
Complexul turistic de natatie - Targoviste
ria municipiului Moreni
Construire Sala Sport la Scoala nr.1 Moreni
ria orasului Gaesti
Modernizarea bazelor sportive prin realizarea unei Sali de sport si
modernizarea celor existente in cadrul institu iilor de invatamant
15. Sus inerea financiara a Cluburilor Sportive

Iulie 2017

Mai 2017

- Biblioteca Jude eana Dâmbovi a, Centrul Europe
Direct Târgovişte
- Oficiul de Stat pentru Inven ii şi M rci, cadre
didactice şi bibliotecari
- 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

2017

Prim ria Municipiului Târgovişte

2017

Prim ria municipiului Moreni

2017

Prim ria oraşului G eşti

2017

Prim ria oraşului G eşti

August 2017
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Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
16. Lucr ri de reabilitare a Stadionului or şenesc
Prim ria oraşului Titu
17. Asigurarea în mod gratuit a accesului la Internet şi informa ie
tehnologizat în cadrul Centrul de Tineret Titu – 1 ac iune
18.
Organizarea şi desf şurarea de competi ii sportive interne – 3
ac iuni

Termen

Entitatea implicat în realizare

2
2017

3
Prim ria oraşului G eşti

2017

Prim ria Oraşului Titu

2017

Prim ria Oraşului Titu
A.C.S. URBAN Titu
Unit ile de înv mânt
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16.ALTELE

Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a
1. Asigurarea informa iilor statistice oficiale corespunz tor nevoilor nationale
şi Sistemului Statistic Na ional în convergen cu Programul Statistic
European
2. Standardizarea şi armonizarea cu normele europene a produc iei statistice şi
metadatelor prin extinderea utiliz rii surselor administrative de date în toate
domeniile statistice
3. Creşterea gradului de satisfacere a necesit ilor tuturor utilizatorilor de
statistici oficiale, elaborarea de lucr ri de sintez , studii i analize, înt rirea
rela iei cu mass-media..
STATISTICA ECONOMIC
4. STATISTICA AGRICULTURII
Produc ia vegetal la principalele culturi în anul agricol 2015-2016
Poten ialul productiv al planta iilor pomicole i al planta iilor viticole
destinate produc iei de struguri de mas , anul agricol 2016-2017
Efectivele de animale existente la 1 decembrie i produc ia animal în anul
2016
Efectivele de bovine existente la 1 iunie 2017
Efectivele de porcine existente la 1 mai 2017
5.

STATISTICA MEDIULUI
Cheltuieli pentru protec ia mediului, în anul 2016
Distribu ia apei, în anul 2016
Locuin ele conectate la sistemele de canalizare, în anul 2016
Statistica de eurilor agricole

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

127

Nr.
crt.
0
6.

7.

8.

9.
10.

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
STATISTICA ÎNTREPRINDERILOR
Cheltuieli pentru protec ia mediului, în anul 2016
Distribu ia apei, în anul 2016
Locuin ele conectate la sistemele de canalizare, în anul 2016
Statistica de eurilor agricole
STATISTICA INDUSTRIEI.

2
2017

3
Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

STATISTICA ENERGIEI, GAZE I AP
Indicatori statistici pe termen scurt în domeniul energiei
Resursele energetice şi utilizarea acestora, în anul 2016
Producerea de energie electric şi termic , în anul 2016
Alimentarea cu ap , canalizarea, salubritatea şi distribuirea energiei termice,
în anul 2016
Distribuirea gazelor naturale, în anul 2016
For a de munc în gospod rii-modul consumul de biomas
STATISTICA COMER ULUI INTRASTAT
STATISTICA COMERR ULUI INTERIOR
Indicatori pe termen scurt în comer ul cu am nuntul (component UNICA):
 Cifra de afaceri total realizat în comer ul cu am nuntul;
 Num rul mediu al salaria ilor i câ tigurile salariale (cap. NRSAL:
validare, prelucrare i analiza datelor)
Indicatori pe termen scurt în comer ul cu ridicata (component UNICA):
 Cifra de afaceri total realizat în comer ul cu ridicata;
Num rul mediu al salaria ilor i câ tigurile salariale (cap. NRSAL: validare,
prelucrare i analiza datelor).

2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

2017
2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a
Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

Indicatori pe termen scurt în industrie (componentă UNICA):
 Produse şi servicii cu caracter industrial - lunar;
 Cifra de afaceri din unităţile industriale - lunar;
 Comenzile noi din unităţile industriale - lunar;
Numărul mediu al salariaților și câștigurile salariale (cap. NRSAL: validare,
prelucrare și analiza datelor)
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Nr.
Ac iunea/obiectivul
crt.
0
1
STATISTICA SOCIAL
11. STATISTICA POPULA IEI I DEMOGRAFIE
 Natalitatea
 Mortalitatea
 Nup ialitatea
 Divor ialitatea
12. STATISTICA NIVELULUI DE TRAI
Statistica bugetelor de familie ABF
Statistici ale condi iilor de via (Ancheta ACAV)
Ancheta privind accesul popula iei la tehnologia informa iilor şi
comunica iilor (TIC) – GRANT
13. STATISTICA FOR EI DE MUNC
14. STATISTICA EDUCA IEI
Înv mântul antepre colar i preşcolar - nivel 0 ISCED la începutul anului
şcolar 2017-2018
Înv mântul primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED la
începutul anului şcolar 2017-2018
Înv mântul primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED la
sfârşitul anului şcolar 2016-2017
Înv mântul special primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED
pentru începutul anului şcolar 2017-2018 şi sfârşitul anului şcolar 20162017
Înv mântul liceal - nivel 3 ISCED la începutul anului şcolar 2017-2018
Înv mântul liceal - nivel 3 ISCED la sfârşitul anului şcolar 2016-2017
Înv mântul profesional - nivel 3 ISCED şi postliceal – nivel 4 ISCED la
începutul anului şcolar 2017-2018
Înv mântul profesional - nivel 3 ISCED şi postliceal – nivel 4 ISCED la
sfârşitul anului şcolar 2016-2017
Înv mântul universitar de licen - nivel 5 şi 6 ISCED, universitar de

Termen

Entitatea implicat în realizare

2

3

2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

2017
2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a
Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a
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Nr.
crt.
0

Ac iunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicat în realizare

1
master şi programe postunivesitare- nivel 7 ISCED şi programe doctorale şi
postdoctorale- nivel 8 ISCED
la inceputul anului universitar 2016-2017
la începutul anului universitar 2017-2018
Înv mântul universitar de licen - nivel 5 şi 6 ISCED, universitar de
master şi programe postuniversitare- nivel 7 ISCED şi programe doctorale şi
postdoctorale - nivel 8 ISCED
la sfârşitul anului universitar 2015-2016
la sfârşitul anului universitar 2016-2017

2

3

15. Statistica culturii
2017
Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a
16. Statistica justi iei
2017
Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a
17. Statistica s n t ii
2017
Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a
18. Conturi na ionale
2017
Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a
19. Statistica pre urilor
2017
Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a
II.. Elaborarea de lucr ri de sintez economic , studii şi analize, inform ri privind dezvoltarea economico-social a judeţului, municipiului, oraşelor şi
comunelor
20. Buletin statistic lunar al jude ului Dâmbovi a
2017
Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a
21. Anuarul Statistic al Jude ului Dâmbovi a
2017
Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a
22. Evolu ia principalilor indicatori economico-sociali la nivelul jude ului
2017
Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a
Dâmbovi a
2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

24.

Frecventarea structurilor de primire turistic cu func iuni de cazare în anul
2016
Dâmbovi a în cifre - breviar statistic

2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

25.

Turismul în jude ul Dâmbovi a

2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

26.

Pliant - Dâmbovi a în cifre

2017

Direc ia Jude ean de Statistic Dâmbovi a

23.
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