SINTEZA
RAPORTULUI PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A
JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA la 30 IUNIE 2019
Stadiul realizării obiectivelor pentru fiecare serviciu public deconcentrat în
vederea implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale
Guvernului a fost supus spre analiză, s-au stabilit măsuri de îmbunătăţire a activităţii
şi s-a urmărit îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Planul anual de acţiuni pe anul
2019.
1. FISCALITATE-BUGET
În conformitate cu Strategia A.N.A.F. pentru perioada 2017-2020, principalele
obiective ale Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa în anul 2019
sunt:
Creşterea conformării voluntare
Reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane
Îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii
Creşterea eficienţei colectării.
1. Realizarea încasărilor bugetare aferente primului semestru din anul
2019
În semestrul I 2019, A.J.F.P. Dâmboviţa a încasat obligaţii bugetare în sumă
de 868,60 milioane lei, comparativ cu 577,99 milioane lei in aceeaşi perioada a
anului 2019.
Analizând încasările la bugetul general consolidat, situaţia pe bugete se
prezintă astfel:
Nr
crt
1.
2.
3.
4.
5.

Denumire buget
Bugetul de stat
Bugetul asigurarilor sociale de stat
Bugetul FNUAS de sanatate
Bugetul asigurarilor pentru somaj
TOTAL - BUGET GENERAL
CONSOLIDAT

Realizat
sem I
2019
350,49
352,46
154,60
11,05
868,60

Realizat
sem I
2019
221,79
234,61
113,39
8,20
577,99

mil. lei
Diferenţe
%
2019 2019/ - 2019
2019
128,70
158,03%
117,85
150,23%
41,21
136,34%
2,85
134,76%
290,61
150,28%

Se poate constata o creştere cu 50,28% a veniturilor bugetare, materializată
într-un plus de încasări în valoare nominală de 290,61 milioane lei.
Pentru analiza comparativă a încasărilor din cele 2 perioade analizate, trebuie
să ţinem cont de faptul că începând cu luna noiembrie 2019 A.J.F.P. Dâmboviţa
administrează contribuabilii mijlocii transferaţi de la structura de administrare din
cadrul Direcţie Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti.
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Astfel, în primele 6 luni ale anului 2019 aportul acestor contribuabili s-a
materializat în incasări în sumă de 186,57 milioane lei.
Chiar şi în aceste condiţii, încasările bugetare din primul semestru al anului
2019 au cunoscut o creştere cu 104,04 milioane lei (+ 18,00%) faţă de aceeaşi
perioadă a anului precedent.
Situaţia comparativă a încasărilor din primul semestru al anilor 2019 şi 2019,
în condiţii de comparabilitate, se prezintă după cum urmează:
mil. lei
Nr
crt

1.
2.
3.
4.
5.

Denumire buget
Bugetul de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul FNUAS de sănătate
Bugetul asigurarilor pentru şomaj
TOTAL - BUGET GENERAL
CONSOLIDAT

Realizat
sem I 2019
fără
mijlocii
246,93
293,52
132,56
9,02
682,03

Realizat
sem I 2019
221,79
234,61
113,39
8,20
577,99

Diferenţe
%
2019 2019/ - 2019
2019
25,14
58,91
19,17
0,82
104,04

111,34 %
125,11 %
116,91 %
110,00 %
118,00 %

Încasările din anul 2019 au cunoscut un trend crescător la toate bugetele, fiind
înregistrate creşteri între 10,00% la bugetul de stat şi 25,11% la bugetul asigurărilor
pentru şomaj.
Pentru realizarea acestor obiective, organele cu atribuţii de administrare a
veniturilor bugetare, în principal, împreună cu personalul cu atribuţii de control au
efectuat acţiuni de colectare a veniturilor bugetare la contribuabilii care înregistrează
obligaţii neachitate către bugetul general consolidat, stabilind măsuri specifice
activităţii, care au condus la încasarea creanţelor bugetare.
2. Acţiuni întreprinse pentru recuperarea arieratelor bugetare
Îmbunatăţirea serviciilor oferite
A.J.F.P. Dâmboviţa organizează lunar întâlniri cu contribuabilii, în vederea
comunicării noutăţilor legislative şi discutării problemelor întampinate.
Biroul servicii pentru contribuabili - A.J.F.P. Dâmboviţa transmite periodic,
electronic "Info Fiscal", destinat informării gratuite a contribuabililor cu privire la
noutăţile legislative din domeniul fiscal, cuprinzând:
◦ noutăţi şi modificări legislative/fiscale intervenite;
◦ informări referitoare la obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată;
◦ diverse materiale informative din domeniul nostru de activitate.
Aceste măsuri, împreună cu îmbunătăţirea serviciilor desfăşurate prin „Ghişeul
unic” au condus în mod evident la reducerea timpilor de aşteptare pentru soluţionarea
cererilor şi la creşterea gradului de satisfacţie al contribuabililor.
3.Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului 2019
Obiectivul se realizează atât prin îmbunătăţirea activităţii de colectare a
veniturilor bugetare cât şi prin aplicarea măsurilor potrivit prevederilor Codului de
procedură fiscală, respectiv stingerea creanţelor fiscale prin dare în plată,
insolvabilitate şi deschiderea procedurii de insolvenţă.
La finele anului 2019, arieratele recuperabile aparţinând persoanelor juridice şi
fizice aflate în sold erau de 206,28 milioane lei.
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La data de 30.06.2019, prin aplicarea măsurilor de mai sus, s-a redus nivelul
acestor arierate până la valoarea de 149,06 milioane lei.
În urma acţiunilor de colectare a veniturilor bugetare prin executare
silită, în sem I 2019 au rezultat următoarele:
- au fost aplicate măsuri de executare silită potrivit prevederilor legale în
vigoare fiind transmise şi confirmate :
- 16.694 somaţii - pentru creanţe neachitate în sumă de 197,45 milioane
lei,
rezultând încasări pentru un număr de 10,296 somaţii în valoare de 33,71 milioane
lei;
- 2.379 popriri conturi bancare - pentru creanţe neachitate în sumă de
20,78 milioane lei, rezultând încasări din popriri în sumă de 8,50 milioane lei;
- 1.832 popriri la terţi pentru creanţe neachitate în sumă de 35,77
milioane lei;
- 9 sechestre pe bunuri mobile în sumă de 2,81 milioane lei;
- 1 sechestru pe bunuri imobile în suma de 0,01 milioane lei
Eşalonări la plata a obligaţiilor restante
În primul semestru al anului 2019 au fost depuse un număr de 171 cereri de
eşalonare la plată a obligaţilor restante pentru suma de 19,70 milioane lei, din care:
- 138 cereri de eşalonare la plată a obligaţiilor restante pentru suma de 18,63
milioane lei, contribuabili persoane juridice;
- 33 cereri de eşalonare la plată a obligaţiilor restante pentru suma de 1,07
milioane lei, contribuabili persoane fizice.
În aceeași perioadă a anului 2019, au fost aprobate un număr de 142 cereri de
eşalonare la plată a obligaţilor restante pentru suma de 15,64 milioane lei, din care:
- 110 cereri de eşalonare la plată a obligaţiilor restante pentru suma de 14,61
milioane lei, contribuabili persoane juridice;
- 32 cereri de eşalonare la plată a obligaţiilor restante pentru suma de 1,04
milioane lei, contribuabili persoane fizice.
La data de 30.06.2019 se află în derulare 341 cereri de eşalonare la plată a
obligaţilor restante pentru suma de 68,71 milioane lei, din care:
- 254 cereri de eşalonare la plată a obligaţilor restante pentru suma de 65,60
milioane lei, contribuabili persoane juridice;
- 87 cereri de eşalonare la plată a obligaţilor restante pentru suma de 4,34
milioane lei, contribuabili persoane fizice.
4.Creşterea ponderii încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de
executare silită.
Unul dintre motivele pentru îmbunătăţirea acestui indicator a fost creşterea
atitudinii proactive a organelor fiscale în ceea ce priveşte recupererea arieratelor
bugetare.
În plus, imediat după expirarea termenelor de declarare şi de plată, la nivelul
A.J.F.P. Dâmboviţa este analizată situaţia contribuabililor care au declarat sume de
plată pe data de 25 ale lunii şi nu le-au achitat.
Contribuabilii aflaţi în această situaţie sunt contactaţi în vederea cunoaşterii
cauzelor care au condus la neplata obligaţiilor bugetare şi pentru convingerea
acestora să platească voluntar obligaţiile restante.
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5. Referitor la rambursările de TVA
- În cursul semestrului I al anului 2019 au fost soluţionate deconturile de TVA
cu opţiune de rambursare, cu o sumă aprobată la rambursare de 24,49 mil lei.
Din totalul de 24,49 mil lei aprobaţi la rambursare, au fost restituiţi efectiv
18,90 mil lei, diferenţa de 5,59 mil lei fiind compensată cu alte obligaţii.
La sfârşitul lunii iunie 2019, la nivelul A.J.F.P. Dâmboviţa era evidenţiat un
număr de 230 deconturi cu sume negative de T.V.A. cu opţiune de rambursare, în
valoare de 33,95 mil lei, din care:
- 142 deconturi în termenul legal de soluţionare
= 28,11 mil lei;
1 decont cu termenul legal de soluţionare suspendat
=
0,12 mil
lei;
87 deconturi cu termenul de soluţionare întârziat
= 5,72 mil lei;
Toate cele 87 deconturi cu termenul de soluţionare întârziat, aflate în sold la
30.06.2019, aveau decizii de rambursare aprobate, urmând să intre în selecţia
realizată la nivel naţional pentru luna iulie 2019.
6.Situaţia societăţilor aflate sub incidenta Legii nr.85
In semestrul I 2019 ca urmare a aplicării prevederilor Lg.nr.85 situația este
următoarea:
- un caz recuperare creanțe din masa credală suma de 60 mii lei;
- 7 cazuri cereri de declanșare a procedurii pentru suma de 1.502 mii lei;
- 3 cazuri deschidere de procedură pentru a creanța de 479 mii lei ca urmare a
formulării de AJFP Dâmbovița a cererilor de deschidere a procedurii;
- 14 cazuri deschideri de procedura pentru o creanță de 2.472 mii lei ca urmare
a notificărilor;
- 44 cazuri de inchidere procedură cu creanță nerecuperată in cuantum de
18.885 mii lei.
Menționăm că la data de 30.06.2019 situația societăților aflate sub incidenta
Lg.nr.85 se prezintă astfel: 418 dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești
cu o creanță inscrisă la masa credală in sumă de 501.109 mii lei.
7.Cazier Fiscal
- Prelucrarea a 1066 cereri de eliberare a certificatului de cazier fiscal;
- Elaborarea a 1066 certificate de cazier fiscal;
- Prelucrarea a 529 fişe de înscriere în cazierul fiscal şi transmiterea în cazierul
fiscal naţional;
- Întocmirea a 591 fişe de actualizare a datelor înscrise în cazierul fiscal,
prelucrarea
acestora şi transmiterea în cazierul fiscal naţional.
8.Case Marcat
- Prelucrarea a 3119 cereri atribuire şi emiterea certificatului de atribuire a
numărului unic de identificare a AMEF instalate în judeţul Dâmboviţa;
- Prelucrarea a 137 cereri primite de la agenţii economici şi elaborarea
răspunsului de anulare a numărului de ordine atribuit pentru 205 AMEF din judeţul
Dâmboviţa;
9.Activitatea de inspecţie fiscală
Structura de inspecţie fiscală a AJFP Dâmbovița, aflată în coordonarea Direcţiei
Generale Coordonare Inspecţie Fiscală/DGRFP Ploiești - AIF, a efectuat în perioada
01.01.2019 -30.06.2019, un număr total 589 acţiuni de control , din care 361
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inspecții fiscale (187 inspecții fiscale la persoane juridice si 174 la persoane fizice) și
228 controale inopinate, incrucișate și constatări la fața locului (175 la persoane
juridice și 53 la persoane fizice).
Biroul Vamal de Interior Dambovita a atras la bugetul consolidat al statului
precum şi la bugetul Uniunii Europene suma de 26.866.984 lei lei
Structura şi gradul de realizare pe luni a programului de încasări în vamă se
prezintă astfel:
Încasări în vamă în perioada ianuarie – iunie 2019
Nr
.
Luna
crt
.
1 Ianuarie
Februari
2 e
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
TOTAL

INDICATORI
T.V+majoră
ri

TVA+majoră
ri

680.661

5.232.552

447.891
933.807
453.114
675.314
580.511

2.989.486
4.031.455
3.012.540
4.077.734
3.707.357

3.771.298

23.051.124

Alte
Acciz
venitur
e
i
3.011
100
1.465
4.490
1.972
752
2.568
14.25
8

3.865
25.220
100
100
918
30.303

Total

Plan

Grad

luna

Lunar

Realizar
e%

5.916.324

5.910.000

100%

3.442.708
4.994.972
3.467.726
4.753.900
4.291.354
26.866.98
4

3.440.000
4.990.000
5.070.000
4.920.000
5.160.000
29.490.00
0

100%
100%
68%
97%
83%
91%

În ianuarie – iunie 2019 Biroul Vamal de Interior Dâmboviţa a realizat
următorii indicatori fizici şi valorici:
 număr declaraţii vamale emise , total din care:
- 10.000
- declaraţii vamale de import

- 4.338

- declaraţii vamale de export

- 5.662

 număr atestate de comercializare en-gros si en-detail de produse energetice, alcool
si tutun total, din care:
- 115
- emise

-

115

- revocate

-

0

 număr autorizaţii de utilizator final

-

5

 număr sigilări si desigilări cazane de fabricat ţuică si rachiuri de fructe
aparţinând gospodăriilor individuale si antrepozitelor fiscal total
53
 număr acţiuni de supraveghere si verificare mişcări produse accizabile total ,
din care:
- 493
- sosiri

-

474
5

- plecări

-

19

 număr declaraţii reverificate

-

133

 diverse controale in domeniul produselor accizabile

-

482

În vederea realizării planului de încasări precum şi a celorlalţi indicatori fizici şi
valorici, la nivelul Biroului Vamal de Interior Dambovita s-au luat următoarele
măsuri:
1. întărirea controlului documentar, mai ales cu privire la originea mărfurilor şi a
valorii în vamă, colaborând în acest sens cu autorităţile vamale de unde provin
mărfurile respective;
2. intensificarea controalele fizice pe bază de analiză de risc în vederea combaterii
fraudelor cu privire la felul şi cantitatea mărfurilor;
3. colaborarea cu deţinătorii drepturilor de proprietate intelectuală sau cu
reprezentanţii legali ai acestora, pentru obţinerea de informaţii care au condus la
combaterea traficului cu produse contrafăcute.
4. intensificarea controalelor antidrog printr-o colaborare mai strânsă cu celelalte
instituţii cu atribuţii în domeniu, atât pe plan local cât şi la nivel central;
5. monitorizarea tranzitelor vamale emise sau care se închid prin Biroul Vamal de
Interior Dambovita, stopând sau reducând aproape în totalitate fraudarea plăţii
eventualelor drepturi de import datorate ca urmare a neînchiderii tranzitelor
precum şi neplata taxei pe valoare adăugată ca urmare a închiderii fictive de
tranzite emise dintr-un stat membru;
6. programarea si realizarea controalelor ulterioare şi a reverificării declaraţiilor
vamale prin selectarea agenţilor economici pe baza analizei de risc luând în
calcul originea preferenţială a mărfurilor; valoarea în vamă a acestora;
încadrarea tarifară; regimurile vamale suspensive etc.
2. PROTECŢIEI CONSUMATORULUI
Programul de actiuni al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Dâmboviţa a fost stabilit in concordanta cu Planul de actiuni al
ANPC BUCURESTI pe anul 2019 si a fost realizat ca numar de actiuni si termene de
realizare in functie de Programele trimestriale privind tematicile de control pentru
protectia consumatorilor stabilite de ANPC pe produse alimentare, produse
nealimentare si prestari servicii precum si de situatia economica si sociala a judetului.
3. FONDURI EUROPENE
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În sem. I 2019, Compartimentul Afaceri Europene și Relații Internaționale a
desfășurat, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) pct. 3 din H.G. nr. 460/2006,
actualizată, următoarele activități:
- au fost întocmite în colaborare cu serviciile publice deconcentrate și Consiliul
Județean Dâmbovița: Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor
naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe,
respectiv Planul de măsuri judeţean, în conformitate cu documentele programatice
referitoare la integrarea europeană. Totodată, au fost realizate rapoartele privind
modul de îndeplinire în anul 2018 a acțiunilor cuprinse în cele două planuri mai sus
precizate;
- a fost actualizat site-ul instituției și au fost înaintate către autoritățile administrației
publice locale informări cu privire la programele cu finanţare externă iniţiate şi
susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
- a fost implementat, în calitate de instituție parteneră, Programul Operațional privind
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2016/2017, respectiv 2018/2019;
- a fost monitorizat stadiul implementării la nivelul județului a proiectelor finanțate
din fonduri externe nerambursabile;
4. TURISM
Obiectivele principale ale Complexului Naţional Muzeal “Curtea Domnească“
pentru semestrul I 2019, au fost următoarele:
 Protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural
mobil şi imobil.
Acesta s-a realizat prin optimizarea condiţiilor de păstrare si valorificare (au fost
monitorizate permanent aparatele de urmărire a condiţiilor microclimatice din
clădirile muzeului)
Activităţile de restaurare-conservare întreprinse asupra bunurilor de patrimoniu
din colecţiile muzeelor dâmboviţene au avut scopul de a integra în circuitul
expoziţional noi mărturii de artă, istorie şi civilizaţie;
 Demararea lucrărilor de restaurare Ansamblului Monumental „Curtea
Domnească” (Biserica Sf. Vineri, pictura Bisericii Mari Domneşti, Biserica
Paraclis şi baza Turnului Chindiei) prin accesarea de fonduri europene;
Proiectul de restaurare a fost aprobat, urmând ca în perioada următoare să înceapă
lucrările.
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a organizat în perioada 15-17 iunie
2019, Festivalul „Dracula” avand ca obiectiv promovarea judeţului Dâmboviţa şi a
turismului dâmboviţean prin organizarea unor evenimente culturale prin care este
evocat trecutul istoric al acestuia:
1. Târg de meşteşuguri din perioada medievală;
2. Workshop-uri;
3. Recitaluri de muzică medievală;
4. Paradă;
5. Spectacol istoric
5. MUNCĂ ȘI JUSTIȚIE SOCIALĂ
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Activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa
poate fi sintetizată astfel:
S-a menținut atenția pe modul de gestionare a locurilor de muncă vacante, astfel
încât să se poată obţine gradul de ocupare propus, printr-un contact strâns cu agenţii
economici şi printr-o mediatizare a prevederilor legislative care stimulează crearea şi
ocuparea locurilor de muncă.
Au fost stabilite responsabilităţi şi modalităţi de acţiune în vederea
implementării cu succes a măsurilor de stimulare a ocupării şi a strategiilor de
îndeplinire a indicatorilor de performanţă, fixându-se priorităţile pentru măsurile
active şi pentru categoriile de beneficiari.
Astfel, s-au îndeplinit multe din obiectivele propuse ( ocuparea locurilor de
muncă, prevenirea şomajului de lungă durată, sprijinirea angajatorilor în vederea
încadrării şomerilor, stimularea participării la formare profesională, absorbţia
fondurilor europene, etc.) şi s-au trasat liniile de acţiune astfel încât realizarea ţintelor
propuse să fie garantată.
Unele rămâneri în urmă sesizate la câteva măsuri sau categorii de beneficiari ai
serviciilor se explică prin aceea că numărul de înscrieri în evidenţă al solicitanţilor a
fost mai mic decât cel anticipat, atât la nivel global cât și pentru anumite grupuri țintă
vizate (tineri NEETs, șomeri de lungă durată, etc.).
Pentru serviciile de consultanţă şi asistenţă în vederea începerii unei activităţi
independente sau iniţierea unei afaceri, procesul decurge ceva mai lent pentru că se
doreşte o selecţie foarte riguroasă a şomerilor în vederea identificării celor cu
potenţial și motivație în a înfiinţa şi administra propria afacere.
Încheierea contractelor de solidaritate a persoanelor supuse riscului de
marginalizare socială nu a avut în această perioadă rezultatele propuse din cauză că
aceste persoane nu au fost suficient de receptive pentru a solicita această măsură
(rămânând doar la stadiul de solicitant de venit minim garantat). Încadrarea în muncă
a persoanelor din această categorie este realizată la nivelul semestrului I.
Formarea profesională se desfăşoară în concordanţă cu Planul de Formare
aprobat de ANOFM şi MMJS, înregistrându-se rezultate bune în ce priveşte numărul
şi structura cursurilor, respectiv ale cursanţilor. Numărul propus de încadrări în
muncă al absolvenţilor de cursuri de formare profesională este realizat. Timp de un
an de zile de la finalizarea programului, absolvenţii de cursuri sunt monitorizaţi în
ceea ce priveşte starea lui de persoană ocupată sau neocupată.
Indicatori specifici ai activităţii Agenţiei, cum ar fi “Gradul de ocupare a
locurilor de muncă vacante din evidenţa AJOFM ”, “Rata de cuprindere în măsuri
active a tinerilor, în primele 4 luni de la înregistrare”, “Rata de cuprindere în măsuri
active a adulţilor, în primele 4 luni de la înregistrare” au fost realizaţi.
Aşa cum s-a prezentat anterior, situaţia proiectelor finantate din cadrul POCU
2014-2020 în vederea absorbţiei fondurilor europene pentru dezvoltarea capacităţii
SPO în a creşte calitatea serviciilor, este următoarea:
Proiecte în derulare:
 INTESPO – Înregistrarea Tinerilor in Evidenţele Serviciului
Public de Ocupare
o Rezultate:
 Înregistrarea/consiliere/profilarea şi medierea unui
număr de: 329 tineri NEETs;
 Încadrarea in munca a unui numar de 179 tineri NEETs;
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 UNIT 4 – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din
Regiunile mai puțin dezvoltate
Rezultate: Monitorizarea si efectuarea de plați aferente convențiilor de ucenicie
pentru un număr de 169 ucenici;
 PROACCES RMPD - Stimularea mobilității si subvenționarea
locurilor de munca pentru șomeri si persoane inactive”
o Rezultate:
 Încheierea de convenții (art. 80/art 85 din Legea nr.
76/2002) pentru un număr de 365 persoane;
 Monitorizarea si efectuarea de plăţi aferente convențiilor
încheiate (art. 80/art 85 din Legea nr. 76/2002) pentru un
număr de 791 persoane.
 UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii nonNEET din regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate
o Rezultate:
 Încheierea unui număr de 93 de convenții;
 Monitorizarea si efectuarea de plați aferente convențiilor
de ucenicie pentru un număr de 93 ucenici;
 ACTIMOB NEETs–Activare şi mobilitate tineri NEETs
o Rezultate:
 Încheierea de convenții (art. 80/art 85 din Legea nr.
76/2002) pentru un număr de 40 tineri NEETs şi 20
absolvenţi;
 Monitorizarea si efectuarea de plati aferente convențiilor
încheiate (art. 80/art 85 din Legea nr. 76/2002) pentru un
număr de 60 persoane.
 PROACCES 2 – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor
de muncă pentru șomeri și inactivi
o Rezultate: procesarea a 100 de solicitări venite din partea
agenților economici in vederea încheierii in perioada următoare
de convenții conform art. 80/ art. 85 din Legea nr. 76/2002.
 Proiecte aflate in faza de evaluare/contractare – urmând a demara in perioada
următoare:
 Sprijin pentru incluziunea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii prin
dezvoltarea unei reţele de specialişti ai SPO – INCLUDDIS;
 Relaţia SPO cu angajatorii;
 Managementul de caz – Proces de incluziune pe piaţa forţei de muncă a
persoanelor cu nevoi complexe.
În calendarul acţiunilor de tip Bursa locurilor de muncă sunt prevăzute pentru
acest an 2 burse, una generală în aprilie, iar una în octombrie ( pentru absolvenţi de
învăţământ ). În funcţie de solicitări se pot organiza şi altele, la cererea pieţei muncii.
La Bursa generală din 19 aprilie, au fost înregistrate următoarele rezultate : agenţi
economici participanţi -56, locuri de muncă oferite – 712, persoane participante –
654, persoane selectate în vederea încadrării – 288, persoane încadrate ( în prima
prima lună după acţiune) -158.
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Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa
1. In sem. I 2019 s-au aplicat pentru nerespectarea prevederilor legale privind
Legea 53/2003 rep., amenzi contravenţionale în valoare totală de 762.100
lei.
In sem. I 2019, controalele privind identificarea şi combaterea cazurilor de
muncă nedeclarată (fără forme legale de angajare) s-au concretizat în următoarele
rezultate:
 32 angajatori identificați folosind forţă de muncă nedeclarată;
 nr. pers. depistate la muncă fără contract 54;
 nr. persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost
transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua
anterioară începerii activităţii 2;
 nr. persoane depistate la muncă în perioada în care au c.i.m. suspendat: 0;
 nr. persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în
cadrul c.i.m. cu timp parţial: 6.
 700.000 lei - valoarea amenzilor aplicate pentru munca nedeclarata;
2. În cadrul acţiunilor de control efectuate de către I.T.M. Dambovita, s-a
avut în vedere verificarea inclusiv a existenței muncitorilor străini, a
legalităţii formelor lor de angajare, a respectării prevederilor legilor
speciale care reglementează statutul muncitorului străin în Romania şi în
primul rând a valabilităţii autorizaţiilor de muncă şi a permiselor de ședere
în scop de muncă.
În sem I 2019 au fost efectuate 4 controale privind respectarea prevederilor
O.G. 56/2007 modif. împreuna cu reprezentanţi ai IGI D-ta și au fost identificaţi 6
cetăţeni străini încadraţi în muncă cu nerespectarea regimului de muncă stabilit de
lege.
3. Pe această tematică nu s-au constatat neconformităţi în raport cu prevederile
legale aplicabile.
În sem. I 2019, ITM nu a primit notificări din parte angajatorilor privind
efectuarea de operațiuni de plasare forță de muncă în străinătate.
4. Au fost controlați 5 angajatori și nu s-au constatat neconformităţi în raport
cu prevederile Legii nr. 16/2017, şi H.G. nr. 337/2017 privind detaşarea
salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.
5. În urma verificărilor efectuate s-a urmărit în unele cazuri respectarea
prevederilor Legii nr. 202/2002 rep. privind egalitatea de șanse și de
tratament intre femei și bărbați și în funcţie de deficientele constatate s-au
dispus măsuri de intrare în legalitate.
6. În sem. I 2019 s-a verificat respectarea dispoziţiilor legale privind
întocmirea, completarea şi transmiterea registrului general de evidenta a
salariaţilor in format electronic (REVISAL) potrivit H.G. nr. 905/2017
modif. S-au constatat 225 încălcări ale prevederilor legale și s-au aplicat
un număr de 36 sancțiuni contravenţionale și amenzi în valoare de 54.000
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lei. Concomitent cu deficientele constatate s-au dispus şi măsuri de intrare
în legalitate.
7. În sem I 2019 au fost depistate 3 neconformităţi în raport de prevederile
Legii 52/2011 pentru care s-au dispus masuri de intrare in legalitate.
8. Pe aceasta acțiune s-au dispus 25 masuri de intrare în legalitate, privind
iniţierea negocierii colective la unitățile cu 21 de angajaţi sau mai mulți, în
conformitate cu prevederile art. 129-131 din Legea 62/2011 rep.
9. Desfășurare în trimestrul III și IV
10. Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a
proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, s-a
continuat şi în anul 2019, conform Protocolului de parteneriat intre Inspectoratul
Școlar Dambovita si Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita. Acţiunea se
desfăşoară conform metodologiei transmise de Inspecţia Muncii si are ca obiective:
educarea tinerei generații încă de pe băncile școlii cu privire la importanța unui mediu
de muncă sănătos și sigur și crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale
in vederea intrării pe piața muncii.
În cursul lunii mai s-a desfășurat concursul ”Știu și aplic – Securitatea și
sănătatea în muncă se dobândește de pe băncile școlii”.
11. În cadrul campaniei privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe
baza principiilor generale de prevenire, a măsurilor necesare pentru asigurarea
securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la înălțime în primul
trimestru al anului 2019, s-a inițiat acțiunea de informare și conștientizare a
angajatorilor din domeniul construcțiilor care s-a finalizat în luna mai.
Începând cu luna iunie s-au desfășurat acțiuni de control în cadrul unei
campanii dispusă de Inspecția Muncii care au urmărit și respectarea legislației în
construcții privind lucrul la înălțime. Au fost controlate 50 de societăți comerciale cu
un total de 988 de lucrători prezenți la locurile de muncă; au fost constatate 110
deficiențe pentru care au fost dispuse 110 măsuri de remediere. Au fost sancționați
110 angajatori, aplicându-se 110 sancțiuni contravenționale ( 105 avertismente și 5
amenzi contravenționale în valoare de 24.000 de lei).
12. Acțiunea vizează angajatorii care au obligația autorizării funcţionării din
punct de vedere SSM la inspectoratul teritorial de muncă. Conștientizarea acestor
angajatori a început conform metodologiei transmisă de Inspecția Muncii ți s-a
realizat prin furnizarea de informații referitoare la obligația autorizării din punct de
vedere SSM, cu ajutorul unor mijloace accesibile inspectoratului teritorial de muncă,
cum ar fi: pagina web a inspectoratului teritorial de muncă, mass-media, scrisori
transmise unor instituții/organizații relevante (ex: primării, Direcția Județeană de
Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar Județean, judecătorii, protopopiate, asociații
etc.), participări în cadrul manifestărilor organizate de către acestea, discuții purtate
cu partenerii sociali sau în cadrul întâlnirilor trimestriale organizate de inspectoratul
teritorial de muncă. Au fost întreprinse 25 de controale, identificându-se cinci
instituții care nu dețineau certificat constatator. Au fost dispuse cinci măsuri de
remediere, aplicându-se cinci avertismente.
13. In cursul semestrul I al anului 2019 din punct de vedere al supravegherii
pieței au fost verificate unitățile Technofer SRL, Tacos SRL, Chemical Agro SRL,
Cribotehnica SRL, Adam Cornelia I.I., Praktiker Romania SRL. Auto Dragus SRL,
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Hoz Tovar Dambovita SRL, Carpatik Impex SRL, Haiku SRL, Ex Gala Company
SRL, Nicoriuc Ina I.I.
Au fost reverificate 11 societăti iar o societate a fost verificată prima oară. Au
fost verificate 197 de produse. Au fost depistate un numar de 13 produse neconforme.
Pentru produsele depistate neconforme au fost dispuse 5 măsuri de remediere a
situaței.
14.- Această acțiune a fost propusă și însușită de către I.T.M. Dâmbovița și s-a
desfasurat in trimestrul I – 2019. Au fost controlați un numar de 11 angajatori cu un
număr total de 530 salariați. S-au constatat 23 neconformități, s-au dispus 23 măsuri
de remediere si s-au sancționat angajatorii cu un număr de 23 avertismente verbale.
15.- Acțiunea a presupus selectarea a șase unități participante: - sănătate 2
unități ( un spital și o policlinică), educație: 2 unități (un liceu și o scoală generală) și
administrație publică locală: 2 instituții distincte.
Au fost distribuite în vederea completării următoarele chestionarele:
- Chestionarul Copenhaga de Evaluare a Factorilor Psihosociali;
- Chestionarul DATO, de evaluare a vulnerabilităţii individuale la stres;
- Chestionarul JCQ („Karasek – Job Content Questionnaire”), pentru
evaluarea conţinutului sarcinii de muncă.
Chestionarele vor fi completate de 25% din totalul lucrătorilor și vor fi
preluate, prelucrate și introduse în softul transmis de INCDPM “Alexandru
Darabont” în cursul trimestrului III.
16. Desfășurare în trimestrul III și IV
17. Desfășurare în trimestrul IV
18. Desfășurare în trimestrul III și IV
19. Acțiunea de verificare a stadiului de realizare a măsurilor propuse şi
asumate pentru normalizarea locurilor de muncă, la angajatorii care au obținut
reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite este
programată a se desfășura la I.T.M. Dâmbovița în trimestrul III 2019.
20.- Acțiunea de îndrumare a inspectorilor de muncă din serviciile și
compartimentele de control securitate și sănătate în muncă, pentru o abordare unitară
a prevederilor legislației din domeniul de competență și pentru diseminarea
modelelor de bune practici în activitatea de control și cercetare a evenimentelor va fi
desfășurată la nivelul Inspecției Muncii în trimestrele III-IV.
21.- Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă
din întreprinderi mici (1 - 9 lucrători) se desfăşoară conform metodologiei transmise
de Inspecţia Muncii si are ca obiectiv: monitorizarea respectării prevederilor legale
privind prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderi mijlocii, precum şi cu
privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.
Acţiunea de monitorizare urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea
angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situaţiei actuale a
activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în întreprinderi mici.
S-au transmis un număr de 160 de chestionare către societăţi prin fax, poștă
sau înmânare directă, din care s-au returnat aproximativ 143 de chestionare
completate. Ulterior la societățile care nu vor trimite chestionarele completate precum
și la alte societăți selectate din listă aflate în planul anual de control (în total la 80 de
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societăți) se vor efectua controale. În cursul trimestrului II s-au efectuat 30 de
controale în care s-au constatat 45 de neconformități pentru care au fost aplicate 45
de sancțiuni (39 de avertismente și 6 amenzi contravenționale totalizând 11.500 lei)
22.- Acţiunea de informare referitoare la bunele practici europene privind
verificarea evaluării riscurilor din perspectiva de vârstă şi gen, precum şi de prevenire
a afecţiunilor musculo-scheletice şi a riscurilor psihosociale urmează a demara la
semnalul Inspecției Muncii în cursul lunii august.
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa

1.

In domeniul beneficiilor sociale:


au fost primite ▪ inregistrate ▪ verificate cu privire la indeplinirea
conditiilor de eligibilitate privind acordarea drepturilor la beneficii sociale
►introduse in baza de date – aplicatia electronica SAFIR ▪ emise decizii de acordare
pentru un numar total de 6.853 dosare noi (4.001 alocatii de stat, 1859 indemnizatii
crestere copil si stimulent de insertie, 494 alocatie pentru sustinerea familiei, 436
venit minim garantat, 68 alocatii de plasament si 5 indemnizatie lunara HIV/SIDA);

au fost prelucrate un numar de 7.624 modificari (modificare reprezentant
legal, modificare modalitate de plata, transfer din/spre alte judete, suspendari, incetari
drepturi);

au fost prelucrate un numar de 1128 modificari ale platilor prestatiilor
sociale pentru persoane cu handicap si au fost eliberate un numar de 483 adeverinte ;

au fost prelucrate un numar de 556 formulare prestatii familiale
europene E 401, E 405, E 411 si F 002 (Regulamentul CE 988/2009);

In perioada ianuarie-iunie 2019 au fost efectuate plati in valoare totala de
180.333.320 lei pentru un numar mediu de 143.473 beneficiari de beneficii sociale,
dupa cum urmeaza:

Prestatie

Alocatia de stat pentru copii (Legea 61/1993)
Alocatie pentru sustinerea familiei (Legea
277/2010)

Numar de
beneficiari in
perioada
01.01.201930.06.2019

Sume platite in
perioada
01.01.201930.06.2019

88.180

64.964.039

5.129

5.015.750
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Alocatia de plasament (Legea 272/2004)

1.061

4.219.104

Indemnizatii crestere copil (OUG 111/2010)

3.476

34.124.529

Stimulent crestere copil (OUG 111/2010)

2.262

8.800.610

Indemnizatie lunara concediu in vederea
adoptiei

8

80.366

Indemnizatii si ajutoare (OUG 111/2010
art.31,32)

288

846.495

2.219

1.052.780

35.226

51.027.785

5.224

8.070.701

287

840.968

Ajutoare refugiati

0

0

Investitii institutii

0

0

48

71.500

65

101.800

Ajutoare de incalzire energie termica, gaze
naturale, lemne, carbuni, combustibili petrolieri
Drepturi persoane cu handicap (indem.+buget
compl.+indem. Insotitor + HIV) – (Legea 448/2006)
Ajutor social (Legea 416/2001)+polite
asigurare
Indemnizatii lunare HIV/SIDA

Finantare institutii (subventii ONG-uri) si
servicii sociale
Ajutoare urgenta

1.116.893

Taxe postale
TOTAL PRESTATII

143.473

180.333.320

In aceasta perioada AJPIS Dambovita a oferit consiliere primariilor si a
colaborat cu acestea in vederea implementarii reglementarilor legislative din
domeniul beneficiilor sociale: alocatia pentru sustinerea familiei, ajutorul social,
indemnizatia pentru cresterea copilului.

2. Asistenta sociala monitorizare, servicii si programe de asistenta sociala
si incluziune :
a)Activitati de plata, monitorizare si evaluare a realizarii obiectivelor de
investitii, proiectele finantate prin Programele de Interes National si subventii
acordate ONG :
- Asigurarea de subventii de la bugetul de stat pentru asociatii si fundatii:
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La nivelul judetului Dambovita, in perioada ianuarie - iunie 2019 a beneficiat
de subventii de la bugetul de stat furnizori de servicii sociale:
- Fundatia „Catedrala Eroilor” Targoviste – Camin pentru persoane varstnice
pentru servicii de gazduire si ingrijire pentru persoane varstnice din judetele
Dambovita, Arges, Prahova si Bucuresti;
- Asociatia Benessere – Centrul rezidential pentru ingrijire si asistenta Caminul
Villa Orhideea pentru servicii de gazduire si ingrijire pentru persoane varstnice din
judetul Dambovita si din alte judete din tara
Prin Ordinul Ministrului muncii si justitiei sociale au fost aprobate subventii
pentru acordarea de servicii sociale pentru persoane varstnice astfel:
- Fundatia „Catedrala Eroilor” Targoviste
- valoare subventie an 2019
- plati efectuate
- numar mediu beneficiari

72.000 lei
34.000 lei
24

- Asociatia Benessere – Centrul rezidential pentru ingrijire si asistenta Caminul Villa
Orhideea
- valoare subventie an 2019
112.500 lei
- plati efectuate
37.500 lei
- numar beneficiari
50
Atributiile institutiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare, vizeaza
verificarea lunara a acordarii serviciilor de asistenta sociala, precum si corectitudinea
utilizarii sumelor primite cu titlu de subventie, calitatea serviciilor acordate de
asociatiile si fundatiile subventionate si respectarea standardelor de calitate
corespunzatoare serviciilor pe care le acorda. In perioada ianuarie-iunie 2019 au fost
efectuate un numar de 6 vizite la ONG-urile mentionate mai sus, efectuandu-se
rapoarte de evaluare, fara a se constata nereguli care sa conduca la sistarea acordarii
subventiei de la bugetul de stat.
b) Activitati de monitorizare si evaluare programe sociale:
Activitati din domeniul incluziunii sociale:
- a fost intocmit raportul statistic lunar privind venitul minim garantat prevazut
de Legea nr.416/2001:
In perioada 01.01.2019-30.06.2019 numarul de beneficiari si valoarea
ajutorului social acordat se prezinta astfel:
Numar
beneficiari

Sume
platite (lei)
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Ianuarie
Februari

5.393
5.365

1.384.927
1.379.257

Martie
Aprilie
Mai
Iunie

5.234
5.159
5.130
5.064

1.348.355
1.331.523
1.276.360
1.285.888

e

3. In domeniul inspectiei sociale:
In vederea exercitarii atribuțiilor pe care le îndeplinește în domeniul inspecției
sociale, AJPIS Dâmbovița în perioada ianuarie - iunie 2019 a desfășurat următoarele
campanii:

Campania « Control privind respectarea standardelor minime de calitate
de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele rezidențiale pentru
vârstnici » :
- 1 serviciu social controlat – 1 amendă contravențională în cuatum de 5.000
lei, achitat 2.500 lei în 15 zile conform prevederilor Legii 197/2012 privind
asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (neacreditare ca furnizor de servicii
sociale) ;
- 1 consiliere persoană fizică ce urma să deschidă un centru rezidențial.

Evaluări ale serviciilor sociale în vederea verificării modului în care se
respectă condițiile care au stat la baza acordării licenței de funcționare – 7.

Campania de verificare a respectarii standardelor minime de calitate de
către furnizori publici și privați – 4 controale.


Controale inopinate :

- servicii sociale : 8 din care 2 autosesizari și 6 petiții;
- 2 UAT-uri au fost sancționate fiecare cu amendă contravențională în cuatum
de 500 lei (achitat 250 lei), pentru nerespectarea prevederilor art.40 alin (2) din Legii
nr.448/2006
- beneficii : 2.

Campania « Controlul de fond al serviciilor publice de asistență socială
de la nivelul comunelor « având ca obiectiv - ”Verificarea respectării prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de
organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, de către serviciile
publice de asistență socială”:
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- 10 UAT-uri au fost controlate conform metodologiei de control;
- au fost dispuse 251 măsuri ca urmare a neconformităților constatate față de
prevederile legislației din domeniul asistenței sociale;
- un UAT a fost sancționat cu avertisment scris pentru nerespectarea
prevederilor art.40 alin (2) din Legii nr.448/2006.
In vederea acordarii unor ajutoare de urgență au fost efectuate un numar de 73
anchete sociale.

S-au soluționat un numar de 28 petiții ( 7 pe Legea nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 1 redirecționată către
Casa Județeană de Pensii Dâmbovița, 17 pe Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, 2 pe Legea nr. 292/2011 legea asistenței sociale, 1 pe OUG nr.70/2011
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Au fost consiliate 12 persoane fizice și juridice în vederea acreditării ca
furnizori de servicii sociale, licențierii serviciilor sociale, reintegrarii copiilor în
familie și încetarea beneficiilor sociale.
4.Alte activitati:
a) Activitati privind relatiile cu publicul:
- au fost solutionate 52 petitii cu respectarea O.G. nr. 27/2002 si a Legii
nr.232/2002.
- au fost acordate un numar de 2.286 indrumari si consilieri in vederea
clarificarii stabilirii si platii drepturilor de prestatii sociale;
- au fost inregistrate un numar de 240 audiente.
b) Autorizarea furnizorilor de formare profesionala a adultilor.
In perioada 01.01.2019-30.06.2019 membrii comisiei de autorizare a
furnizorilor de formare profesionala, care functioneaza in cadrul A.J.P.I.S.
Dambovita, s-au intrunit in 10 sedinte in urma carora s-au incheiat 10 procese
verbale.
In sedintele mentionate s-au analizat documentele dosarelor inaintate in
vederea autorizarii ca furnizor de formare profesionala a adultilor, precum si
documentele dosarelor specialistilor care vor face parte din corpul specialistilor aflati
pe lista comisiei de autorizare.
In perioada ianuarie - iunie 2019 activitatea comisiei de autorizare s-a
concretizat prin:
- inregistrarea a 22 cereri de autorizare din care autorizate 20;
- stabilirea a 143 comisii de examinare;
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- nominalizarea unui numar de 44 specialisti pentru evaluarea dosarelor
inaintate;
- verificarea unui numar de 1428 certificate de calificare si aplicarea timbrului
sec;
- verificarea unui numar de 777 certificate de absolvire si aplicarea timbrului
sec;
- s-au intocmit 6 raportari catre M.M.J.S. cu privire la situatia derularii
cursurilor de formare profesionala desfasurate de catre furnizorii de formare
profesionala a adultilor din alte judete precum si situatia absolventilor lunilor
ianuarie-iunie 2019.
d) Activitatea de reprezentare in instanta
In perioada ianuarie - iunie 2019 s-a asigurat reprezentarea institutiei si a
M.M.F.P.S.P.V. (prin delegare) in actiunile judecatoresti intr-un numar de 4 cauze
civile.
e)Activitatea de resurse umane
Numarul de personal angajat si aprobat prin statul de functii, in perioada
ianuarie-iunie 2019 are urmatoarea structura:
- functionari publici 38 de posturi, din care :
- posturi conducere – 4
din care: 1 director executiv - ocupat
3 sef serviciu
- ocupate;
- posturi executie: 34
din care: 31 – ocupate
3 – vacante;

f)Activitatea financiar contabila si administrativa
Prin activitatea desfasurata in perioada 01.01.2019–30.06.2019 s-a urmarit
utilizarea cu responsabilitate a creditelor alocate si mentinerea echilibrului financiar:
Credite primite
-Cheltuieli personal –
1.381.920 lei
-Cheltuieli bunuri si servicii –
233.300 lei
-Proiect INTESPO42.163 lei

Plati efectuate
1.381.259 lei
233.267 lei
42.163 lei.

Activitatea desfăşurată în cadrul Casei Judeţene de Pensii Dâmboviţa în
trimestrul II al anului 2019 s-a axat pe realizarea următoarelor obiective:
Stabilirea drepturilor de pensii

Cereri înregistrate

Cereri soluţionate.
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conform Legii nr.263/ 2010 privind
sistemul unitar de pensii publice
Eficientizarea activităţii de
expertiză medicală şi recuperare a
capacităţii de muncă
.

Respectarea
criteriilor
şi
a
procedurii de alocare a biletelor de
tratament

Înscrieri noi – 2437;
Modificări drepturi-2947;
Ajutoare de deces – 3046;
Identificarea posibilităţilor
de ocupare a posturilor
vacante cu personal
specializat.
Aplicarea cu rigurozitate a
criteriilor medicale pentru
stabilirea gradului de
invaliditate

Înscrieri noi – 1912;
Modificări drepturi–2084;
Ajutoare de deces –3046;
S-au înregistrat:
Cazuri noi – 562;
Ameliorări – 134;
Agravări – 210;
Depensionări – 2;
Menţineri –3120

- cereri bilete – 740;
- bilete repartizate – 1125;
- bilete vândute – 911.

Activitățile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dâmbovița au urmărit atingerea obiectivelor propuse și anume:
1. Creșterea calității serviciilor sociale, s-a realizat prin 3 acțiuni: încheierea de
parteneriate locale publice și publice-private pentru dezvoltarea și susținerea de
servicii sociale (14 parteneriate),
atragerea de fonduri pentru formarea,
perfecționarea, specializarea profesioniștilor care lucrează cu copiii (în cadrul
proiectului ASSIST), precum și organizarea de cursuri de instruire cu asistenții
personali ai persoanelor cu handicap grav din județ (62 asistenți personali instruiți).
2. Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în vederea furnizării
serviciilor sociale conform standardelor prevăzute în legislație s-a realizat prin 4
acțiuni. Astfel, s-au derulat activitățile din cadrul a 2 proiecte implementate în
parteneriat: Proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”
ID MySMIS 127169. Proiectul este depus de Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție, în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea
numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți
maternali”și Proiectul ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”, privind
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, inițiat de Agenția
Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. În cadrul acestui proiect,
în județul Dâmbovița va fi creată o Locuință protejată, precum și servicii integrate
complementare de grupuri de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru
victimele violenței domestice.
De asemenea, în semestrul I 2019 s-a urmărit atragerea de fonduri externe,
guvernamentale, sponsorizări, donații și promovarea activităților de voluntariat în
serviciile sociale (7 contracte de voluntariat încheiate).
3. Prevenirea separării copiilor de familie, în vederea reducerii numărului de
copii care beneficiază de măsură de protecție specială s-a realizat în semestrul I
2019 prin 4 acțiuni. S-a urmărit susţinerea familiei naturale sau extinse pentru a
accesa serviciile sociale de la nivel comunitar, servicii de zi, precum și servicii de
consiliere și de planning familial (consilierea a 80 femei fertile cu risc de părăsire a
copilului). De asemenea, au fost monitorizate mamele minore, gravidele în risc social
(101 mame minore și o gravidă în risc social) și s-a colaborat cu instituțiile partenere
în vederea prevenirii separării copiilor de familie și a violenței în familie.
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4. Dezvoltarea și furnizarea de servicii specializate pentru copii, tineri în
dificultate în familie, copii /tineri cu dizabilități și/sau deficiențe de integrare
socială s-a realizat prin 4 acțiuni. Astfel, în semestrul I 2019 s-au desfășurat acțiunile
din cadrul proiectului „Alternative for Social Support Inspiring Transformation ASSIST”, inițiat în anul 2018, care pune un accent deosebit pe elaborarea și
implementarea de noi proceduri de lucru, în vederea integrării socio-profesionale a
copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție specială.
Proiectul se derulează în cadrul programelor finanțate de Comisia Europeanăprogramul Drepturi, Egalitate și Cetățenie, acțiunea Dezvoltarea capacităților în
domeniul drepturilor copilului -parteneriat cu DGASPC Argeș, DGASPC Vâlcea și
Media One Prahova.
De asemenea, s-a urmărit atingerea indicatorilor prevăzuți pentru perioada postimplementare proiect pentru Centrul de recuperare, socializare și consiliere a
copilului cu autism și sindrom Down, diversificarea activității Echipei mobile pentru
copii cu dizabilități și furnizarea de servicii specializate la capacitate, în cadrul
Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Găești (deschis în anul 2018).
5. Reducerea numărului de copii care beneficiază de măsură de protecţie
specială s-a realizat în trimestrul I 2019 prin 2 acțiuni: încurajarea adopţiei naţionale
pentru copilul aflat în dificultate (29 deschideri procedură adopție, 11 încredințări în
vederea adopției și 9 încuviințări adopție națională), precum și reevaluarea situației
familiale a copiilor cu măsură de protecție specială, cu implicarea autorităților
publice locale și creșterea numărului reintegrărilor în familie (43 reintegrări în familie
în semestrul I 2019)
6. Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliu
și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, prin dezvoltarea de
servicii sociale adecvate s-a realizat prin 3 acțiuni: consilierea și sprijinirea
autorităților publice locale pentru organizarea de servicii de îngrijire la domiciliu
pentru persoane dependente și angajarea asistenților personali pentru persoane cu
handicap.
De asemenea, s-a urmărit atingerea indicatorilor prevăzuți pentru perioada postimplementare proiect pentru Serviciul de recuperare și reabilitare neuromotorie
pentru persoane cu handicap și Centrul de consiliere și sprijin pentru integrarea
socială a persoanelor cu boli psihice, în vederea prevenirii instituționalizării
persoanelor cu dizabilități din comunitate.
7. Popularizarea drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultate, în
vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind
problematica specifică a copilului şi a familiei în situaţie de risc sau în dificultate
s-a realizat în semestrul I 2019 prin 3 acțiuni și anume: distribuirea de materiale
informative, sub formă de articole de presă, interviuri şi reportaje în mass-media, prin
organizarea unei conferinţe de presă, a evenimentelor speciale, sărbători, seminarii,
precum și actualizarea paginii web a instituţiei cu informații de interes public, privind
activitatea desfășurată.
.
6. EDUCAŢIE
În perioada ianuarie-iunie 2019, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a
implementat toate acțiunile propuse, la termenele stabilite.
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Cele mai importante acțiuni care s-au desfășurat în această perioadă, în scopul
atingerii obiectivelor strategice ale instituției, au fost:
Asigurarea cunoaşterii și aplicării în toate unităţile şcolare, a tuturor
metodologiilor și regulamentelor aferente Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, precum și a ordinelor și a celorlalte acte
normative privind încadrarea, formarea şi evaluarea cadrelor didactice şi a
personalului didactic auxiliar, organizarea și desfășurarea examenelor și concursurilor
școlare;
Proiectarea inspecţiilor şcolare generale, speciale şi tematice, în vederea
asigurării calităţii educaţiei, cu accent pe îndrumare şi consiliere, pentru semestrul al
II-lea 2018-2019;
Transmiterea informaţiilor de interes pentru inspectoratul şcolar şi pentru toate
unităţile de învăţământ în cadrul ședințelor cu directorii, activităților metodice ale
directorilor dar și prin corespondență electronică (serviciul FTP, email, WhatsApp);
Derularea la nivelul unităților de învățământ a unor programe de activitate
diferențiată pentru progres în învățare (în cadrul lecțiilor, al programelor de educație
remedială și al unor programe de pregătire a elevilor capabili de performanță);
Monitorizarea/ verificarea modului de organizare/ implementare a programelor
de educație remedială la nivelul unităților de învățământ;
Organizarea și desfășurarea concursurilor și olimpiadelor şcolare din calendarul
M.E.N., respectiv al ISJ Dâmbovița;
Popularizarea performanţelor şcolare, premierea elevilor cu rezultate bune la
etapele: judeţeană, interjudeţeană, regională, naţională a olimpiadelor şi a
concursurilor, atestatelor internaţionale;
Coordonarea, monitorizarea/ verificarea implementării programelor A doua
şansă pentru învăţământul primar/ secundar inferior și Școală după școală;
Derularea inspecţiilor, conform planurilor de inspecţii şi graficului I.Ş.J./al
inspectorilor şcolari;
Aplicarea consecventă a procedurilor, a instrumentelor şi a criteriilor de
evaluare specifice;
Monitorizarea atingerii obiectivelor propuse prin proiecte instituționale de
mobilitate, finanțate prin Programul Erasmus+ și care vizează adecvarea demersului
didactic la nevoile elevilor;
Elaborarea şi implementarea unor programe şi proiecte privind îmbunătăţirea
disciplinei şcolare, a activităţii de combatere şi de prevenire a delincvenţei juvenile,
a abaterilor comportamentale timpurii, în colaborare cu instituţiile locale / judeţene;
Derularea parteneriatelor educaţionale interne şi internaţionale, a schimburilor
interculturale;
Elaborarea/actualizarea bazelor de date și gestionarea acțiunilor privind
examenele de defintivat și grade didactice;
Diseminarea la nivelul şcolilor a experienţelor de succes ale cadrelor didactice
care au participat la proiecte instituţionale de mobilitate în scop de dezvoltare
profesională, schimb de experienţă şi transfer de bune practici prin Acţiunea cheie 1,
în cadrul Programului Erasmus+;
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Activităţi de pregătire specifice (tutorat) şi organizarea simulărilor pentru
Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a și a VII-a şi pentru Examenul de Bacalaureat
2019, pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a;
Organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale, a examenelor de bacalaureat și
de certificare a calificării profesionale;
Restructurarea şi reorganizarea reţelei de învăţământ din judeţ;
Aprobarea reţelei şcolare pe tipuri de unităţi, nivele şi forme de învăţământ
pentru anul şcolar 2019-2020;
Aprobarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020;
Redactarea unui buletin informativ, postarea pe pagina web a ISJ şi
responsabili_programe_db@yahoogroups.com a informaţiilor privind oportunităţile
de finanţare prin programe europene;
Consilierea unităţilor şcolare în vederea întocmirii unor candidaturi/proiecte cu
finanţare europeană;
Monitorizarea implementării proiectelor finanţate prin Programul Erasmus +.
7. SĂNĂTĂȚE
Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Dâmboviţa a avut în vedere următoarele
obiective:
În domeniul supravegherii sănătăţii publice şi derulării programelor naţionale
de sănătate
În vederea realizării Programului naţional de vaccinare, Compartimentul de
supraveghere şi control a bolilor transmisibile, a întreprins acţiuni pentru obţinerea
unei acoperiri vaccinale optime a grupelor populaţionale eligibile, în limita
disponibilităţii dozelor de vaccin.
Derularea Programului naţional de supraveghere şi control a infecţiei
HIV/SIDA a permis testrea femeilor gravide aflate în evidenţă, testarea HIV pentru
depistarea HIV/SIDA în rândul grupelor populaţionale la risc şi în scop diagnostic
(pentru unităţi medicale care nu au posibilitatea de testare HIV), conform
metodologiei. Au fost distribuite maternităţilor testele rapide pentru testarea
gravidelor înainte de naştere. S-a asigurat tratamentul bolnavilor cu HIV/SIDA prin
intermediul medicul infecţionist, precum şi luarea în evidenţă a cazurilor noi
depistate.
În ceea ce priveşte Programul de prevenire, supraveghere şi control a
tuberculozei, au fost monitorizate activităţile din acest domeniu şi s-a asigurat
corectitudinea înregistrărilor şi raportării datelor epidemiologice referitoare la infecţia
TBC. Se continuă supravegherea epidemiologică a focarului de tuberculoză
pulmonară de colectivitate, înregistrat în primul trimestru.
În cadrul Programului naţional de supraveghere şi control a infecţiilor asociate
actului medical, a fost acordată asistenţă de specialitate unităţilor sanitare cu paturi
şi s-au efectuat instruiri metodologice în vederea implementării acestui program. De
asemenea a fost monitorizată situaţia infecţiilor asociate asistenţei medicale,
constatându- se o scădere a morbidităţii faţă de perioada similară a anului precedent .
Compartimentul evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă,
prin cele 5 birouri componente, respectiv: igiena mediului, igiena alimentaţiei, igiena
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şcolară, igiena radiaţiilor şi medicina muncii, au desfăşurat activităţi de monitorizare
a factorilor de risc, atât prin prelevări de probe cât şi prin expertizări ale condiţiilor de
funcţionare ale diferitelor obiective, la solicitare.
A fost supravegheată calitatea apei potabile din sistemele publice de
aprovizionare cu apă distribuită în sistem centralizat în zonele mari şi în zonele mici,
pentru realizarea acestui obiectiv s-au derulat 508 acţiuni în cadrul cărora au fost
prelevate 550 de probe de apă, dar şi calitatea apei din fântani, în acest sens fiind
întreprinse 6 acţiuni. Nu s-au înregistrat cazuri de methemoglobinemie acută
infantilă.
Monitorizarea de control a calităţii apei de îmbăiere s-a realizat conform OMS
119/2014, în cadrul acestui obiectiv fiind supravegheate 26 de bazine de înot.
Evaluarea factorilor de risc ocupaţionali s-a realizat prin determinări de noxe,
în acest sens fiind efectuate 164 de determinări toxicologice, biotoxicologice şi de
zgomot în 30 de obiective.
Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale a fost efectuată
pentru 166 de locuri de muncă din 26 de unităţi.
Supravegherea şi monitorizarea colectivităţilor de copii în scopul identificării
tulburărilor de dezvoltare fizică, psihomotorie şi de sănătate, pentru acordarea
asistenţei medicale profilactice, s-a realizat prin examene de bilanţ în cadrul cărora au
fost examinaţi 15355 de subiecţi. În cadrul triajelor epidemiologice realizate la
intrarea în colectivitatea şcolară, după parcurgerea perioadei de vacanţă, au fost
examinaţi 120744 de elevi şi au fost depistate 256 de cazuri de îmbolnăvire, din care
140 de cazuri de pediculoză.
Pentru asigurarea aportului caloric şi nutritiv conform reglementărilor în
vigoare, a fost monitorizat modul de alcătuire a meniului prin 27 de acţiuni
întreprinse în unităţile şcolare şi preşcolare din întreg judeţul.
Pentru realizarea obiectivului” Protejarea sănătăţii publice şi prevenirea
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari” au fost realizate multiple acţiuni
în cadrul cărora au fost recoltate probe de sare iodată, conform metodologiei.
Toate campaniile de informare-educare-comunicare demarate de către Biroul
de Promovare a Sănătăţii, au avut drept scop îmbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor
şi practicilor sanogene ale populaţiei prin activităti de profilaxie primară. În acest
sens s-au organizat mese rotunde, standuri de sănătate, întâlniri cu mediatori
sanitari/asistenţi comunitari, elevi, părinţi, cadre didactice.
A fost acordată şi consultantă în domeniul sănătăţii publice şi promovării
sănătăţii prin participarea la proiectele derulate în parteneriat cu alte instituţii.
Tot în cursul semestrului I al anului 2019, SUUB a validat 496 de testari
Babeş-Papanicolau efectuate în cadrul P.N. de depistare activă precoce a cancerului
de col uterin.
Implementarea acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi
îngrijirea pacienţilor critici din Secţiile ATI adulţi, copii şi nou-născuţi, a permis ca
un număr de 18 pacienţi să beneficieze de medicamente şi materiale sanitare finanţate
de către Ministerul Sănătăţii, iar prin acţiunea de trimitere a unor categorii de bolnavi
la tratament în străinătate, 2 pacienţi cu transplant pulmonar au beneficiat de control
medical în cadrul clinicii AKH din Viena, iar alţi 2 pacienţi au beneficiat de
radioterapie in clinici din Polonia şi Germania.
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Pornind de la obiectivele majore ale strategiei guvernamentale în domeniul
sistemului de sănătate, în general, şi al asigurărilor sociale de sănătate în special, precum
şi de la atribuţiunile ce decurg din Statutul propriu de organizare şi funcţionare a
activităţii, în trimestrul II 2019, Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa a acţionat în
următoarele direcţii prioritare:
I.Asigurarea continuităţii în acordarea serviciilor medicale pentru toate
domeniile de asistenţă medicală
Obiectivele generale urmărite în acest scop sunt:
Prelungirea contractelor prin acte adiționale pentru contractele aflate în
derulare la 31.03.2019 pentru asigurarea serviciilor pentru toate domeniile
de asistență medicală ;
Evaluarea în termen a tuturor furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice
şi dispozitive medicale şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor
şi materialelor;
Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi
dispozitivelor medicale la termenul stabilit în contract.
Pentru trimestrul II 2019, C.A.S. Dâmboviţa a încheiat acte adiționale la contractele
aflate în derulare la 31.03.2019 pentru furnizarea de servicii medicale, farmaceutice şi
dispozitive medicale. În acest sens s-au semnat 515 de acte adiționale pe toate tipurile de
asistență medicală, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.
Pentru medicamentele și materialele sanitare specifice utilizate în programele
naționale de sănătate (PNS) s-au încheiat acte adiționale la contractele încheiate în anul
2018 cu unitățile de specialitate care derulează programe naționale de sănătate, cu
valabilitate până la data de 30.06.2019. Astfel, s-au încheiat 86 de acte adiționale din care
81 cu farmaciile cu circuit deschis, doua cu Spitalul Județean de Urgență Târgoviște și 3
contracte cu Centrele de dializă din județ.
Repartizarea sumelor pe furnizori s-a făcut cu respectarea indicatorilor și
criteriilor prevăzute de normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru, cu
încadrarea în bugetul aprobat pentru trimestrul II 2019.
De asemenea, s-a acordat o atenţie deosebită respectării criteriilor de repartizare a
sumelor conform prevederilor Contractului-cadru şi Normelor metodologice, evaluarea
furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în vederea
începerii/continuării contractului cu C.A.S. Dâmboviţa, verificarea şi validarea serviciilor
medicale raportate de furnizori.
În intervalul la care se referă raportarea au fost evaluaţi 50 de furnizori de servicii
medicale.
II.Utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a sumelor
alocate prin FNUASS la nivelul judeţului nostru
Obiectivul principal urmărit în acest sens este execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru trimestrul II 2019 în condiţii de eficienţă economică prin realizarea şi
monitorizarea plăţilor efectuate faţă de prevederile aprobate şi de creditele deschise pentru
fiecare domeniu de asistenţă medicală.
Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi
dispozitivelor medicale s-a realizat la termenul stabilit în contract în urma verificării şi
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validării serviciilor raportate de furnizorii aflaţi în contract cu C.A.S. Dâmboviţa, suma
totală decontată în trimestrul II 2019 cifrându-se la 109.530,81 mii lei.
De asemenea, s-a avut în vedere utilizarea judicioasă a sumelor alocate pentru
asistenţă socială prin restituirea din FNUASS a sumelor solicitate de angajatori pentru
plata indemnizaţiilor de concedii medicale în termenul legal şi verificarea legalităţii
cererilor de restituire în baza O.U.G. nr. 158/2005, în trimestrul II.2019 plătindu-se
8.998 mii lei.
III.Întărirea disciplinei financiare şi contractuale şi creşterea calităţii actului
medical
În scopul asigurării calităţii actului medical, C.A.S. Dâmboviţa a acţionat pentru
intensificarea controlului asupra modului de respectare a clauzelor contractuale de către
furnizorii de servicii medicale.
În trimestrul II 2019 s-au efectuat 61 de controale tematice privind modul în care
furnizorii aflaţi în contract cu C.A.S. Dâmboviţa respectă clauzele contractuale pe toată
perioada derulării contractului. Tot în această perioadă s-au efectuat 17 controale
operative privind derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale. Cu acest prilej
au fost dispuse 64 de măsuri, imputându-se suma de 144066,57 lei.
IV.Respectarea dreptului pacienţilor la asistenţă medicală transfrontalieră şi
îmbunătăţirea activităţii de eliberare a formularelor europene
Pentru îmbunătăţirea activităţii de eliberare a formularelor europene s-a avut
permanent în vedere eliberarea acestor documente în termenul legal, la solicitarea
persoanelor asigurate care se deplaseză în statele membre UE, precum şi a instituţiilor
competente. În trimestrul II 2019 au fost înregistrate şi soluţionate 831 cereri ale
cetăţenilor
români şi străini din evidenţa C.A.S. Dâmboviţa, beneficiari ai
Regulamentelor europene: Regulamentul (CE)883/2004, Regulamentul (CE) 987/2009 şi
Regulamentul (CE) 988/2009, cu prevederi în domeniul sănătăţii.
La cererea asiguraţilor au fost emise 216 formulare europene și 1681 certificate
provizorii de înlocuire a cardului.
V.Utilizarea eficientă a sistemelor informatice naţionale se realizează prin:
creşterea gradului de implicare, implementare, integrare şi operare a
proiectelor informatice naţionale (e – Romania şi e – Sănătate), în acest
moment aplicându-se cu rezultate foarte bune Prescripţia electronică de
către toţi medicii prescriptori.
utilizarea Sistemului Informatic Unic Integrat în condiţii de securitate şi
confidenţialitate, care include 14 module, la nivelul instituţiei fiind
operabile toate 14, procentul de implementare fiind de 100%.
utilizarea cardulului national de asigurari sociale de sanatate,singurul
instrument de validare si decontare a serviciilor medicale.
VI.Creşterea gradului de informare a asiguraţilor
Îmbunătăţirea gradului de informare a asiguraţilor privind drepturile şi obligaţiile pe
care le au în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se va realiza prin aplicarea unui
management proactiv în domeniul relaţiilor publice, soluţionarea în termenul legal a
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solicitărilor asiguraţilor prin intermediul tel verde, audienţelor şi petiţiilor şi prin creşterea
transparenţei în utilizarea fondurilor. În acest scop, se va urmări cu prioritate:
analiza solicitărilor formulate de asiguraţi
organizarea de conferinţe de presă, redactarea de comunicate de presă
afişarea pe site-ul instituţiei a bugetelor aprobate, a execuţiei bugetare şi a
sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale/farmaceutice.
În trimestrul II 2019, s-au înregistrat şi au fost soluţionate în termenul legal 998 de
cereri, dintre care 515 au fost făcute prin apelarea liniei telefonice, 12 prin prezentarea
directă în audienţă, 447 prin prezentarea directă la biroul de relatii publice şi 24 prin
intermediul petiţiilor.
VII. Organizarea evidenţei asiguraţilor C.A.S. Dâmboviţa
Pe baza datelor existente deja la nivelul instituţiei şi a celor preluate prin
protocoalele încheiate la nivel judeţean se elaborează şi se actualizează Registul Unic de
Evidenţă a Asiguraţilor. În acest scop, datele din Registrul Unic de Evidenţă a Asiguraţilor
se actualizează permanent în conformitate cu metodologia stabilită de CNAS .
8. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Principalele obiective ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa în trim II 2019 au fost:
- Întărirea şi diversificarea parteneriatului între autorităţile publice locale,
organizaţii neguvernamentale şi reprezentanţii mediului privat în scopul creşterii
gradului de satisfacere a interesului populaţiei şi armonizare a intereselor partenerilor
- Îmbunătăţirea cadrului necesar elaborării şi adoptării actului de decizie, atât
în privinţa modului de fundamentare a acestuia sub aspectul legalităţii şi oportunităţii
- Dezvoltarea unui sistem integrat de management al documentelor (pe suport
electronic)
Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa a avut ca priorități:
- Implementarea unor propuneri de proiecte privind îmbunătăţirea activităţii
în cadrul instituţiei şi creşterea calităţii serviciilor publice oferite
- Diseminarea de informaţii cu privire la anumite instrumente privind
reforma administraţiei publice
- Identificarea de oportunităţi de finanţare şi elaborarea unor propuneri de
proiecte care să vizeze îmbunătăţirea activităţii în cadrul instituţiei,
creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor şi promovarea unor
instrumente moderne privind reforma administraţiei publice.
9. AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA
Direcția pentru Agricultură Județană Dâmbovița
- Activitățile cuprinse în Planul de acțiuni pentru anul 2019 , semestrul I , au
fost realizate în conformitate cu obiectivele propuse și asumate la început de an .
O parte din sarcinile de serviciu ( situațiile statistice , balanța fondului funciar,
operativa , etc ) sunt realizate cu sprijinul primariilor si/sau altor instituții
decocentrate din judet.
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Referitor la aplicarea prevederilor Hotărârilor de Guvern emise în vederea
acordării ajutoarelor de minimis pentru: tomate în spații protejate ,ca produs
deficitar, producția de lână și purcei din rasele de porci Baza si Mangalița ,putem
afirma:
-Aplicarea ,H.G.nr.943/2017 pentru aprobarea Programului de susținere a
produsului tomate în spații protejate ca ajutor de minimis ,este mult îmbunătățită fată
de 2018 sem.I ,aceasta datorită acțiunilor de informare organizate de DAJ
Dâmbovița, prin toate mijloacele de popularizare:întâlniri ,simpozioane ,
seminarii,aricole în presa scrisă ,radio-tv.
Dacă în aceeși perioadă a anului 2018,erau înscriși în Registrul unic, 277 beneficiari
din care 24 au finalizat ciclul I , în anul 2019 sunt inscrisi 416 de beneficiari din
care 27 au finalizat ciclul I (pană la data de 15.06.2018),fiind acordat și ajutorul de
minimis.
-Aplicarea H.G. nr.500/2017 privind aprobarea ajutorului de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii.Pentru
a beneficia de acest sprijin s-au înscris în Registrul unic, un numar de 50 de
crescători, din aceștia doar 7 beneficiari au depus dosarele complete cu documentele
doveditoare, inclusiv cele de livrare a lânii,solicitate în concordanță cu prevederile
actului normativ.
-Aplicarea H.G.nr.9/2018 privind aprobarea schemei, ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și
Mangalița.Programul a început în 2018 și continuat și în 2019, înscriidu-se în
Registrul unic ,un număr de 78 de crescători de porci.Primii purcei din rasa
Mangalița , vor fi livrați crescătorilor în a II a decada a lunii august.Programul este
apreciat de crescătorii de porci, așa se explică numărul mare al solicitărilor de purcei
,dar datorită faptului că nu dispunem la nivel județulului și nici la nivel de țară, de o
matcă pentru reproducție suficienă din aceste rase,numărul de purcei disponibil este
mic.Sperăm ca pentru 2020 numărul purceilor din cele două rase să crească, datorită
faptului că a crescut numărul crescătorilor de porci preocupați de reproducție.
Ca noutate pentru 2019 ,reprezintăcele două programe privind derularea schemei de
ajutor de stat pentru reducerea acciziei la motorină utilizată în acvacultură, conform
Hotărârii nr.748 /2018 și H.G.nr.108/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de
minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și
pentru stabilirea măsuri de verificare și control a acesteia.
În ce privește accesarea fodurilor europene prin elaborarea de proiecte, în semestrul I
al acestui an, față de anul 2018 nu s-a elaborat nici un proiect datorită faptului că nu a
fost deschise până la această dată ,sesiunile de depunere a proiectelor la A.F.I.R. S-au
elaborat în schimb 59 documentații de plată pentru beneficiarii proiectelor depuse în
anii anteriori.
Referitor la suprafețele de culturi însămânțate în acest an agricol , constatăm o
menținere aproximativă față de anul 2018,conform statisticii elaborate prin AGR 2A,
cu sprijinul primăriilor din județ.
De remarcat un fapt îngrijorător cu privire la efectivele de animale ,care au
scăzut față de anul 2018.Acest fapt se datorează scăderii interesului crescătorilor de
animale pentru acest sector.
Un interes deosebit se manifestă din partea
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producătorilor agricoli pentru agricultura ecologică. Numărul operatorilor din acest
domeniu, a crescut de la 47 în anul 2018 la 50 în 2019.
Efectuarea de estimari privind suprafata cultivata, productia medie la hectar si
productia totala pentru principalele culturi agricole pe total judet si sectoare de
activitate:
a) Grau-19.690 ha cu 3.5 to/ha
b) Orzoaica primavara- 3.410ha cu 2,4 to/ha
c) Triticale -585 ha cu 3,5 to/ha
d) Cartofi timpurii -4.370 ha cu 18,4 to/ha
e) Orz -2.179 ha cu 4,1 to/ha
f) Varza toamna-1200 ha cu 27,2 to/ha
g) Cirese si visine-6 ha cu 7,2 to/ha
h) Capsuni- 50 ha cu 8,7 to/ha
i) Mazare boabe -2.560 ha cu 2,1 to/ha
j) Tomate timpurii -1.250 ha 22,9 to/ha
Situatia efectivelor si productiei animalelor domestice pe judet:
a)
Bovine total-20.540 cap.din care:
-vaci-16.007 cap
b) Porcine total-43.395cap din care :
-scroafe si scrofite-1.551 cap
c) Ovine total-60.109 cap . din care:
-oi-46336 cap
d) Caprine total-25.108 cap. Din care:
- capre-21.744 cap
e) Pasari total-2.842462 cap din care:
- outoare 2.816.546cap
f) Cabaline total-6.852 cap din care:
- iepe-3.475 cap
g) Iepuri-2.794cap.
h) Familii de albine-26.477 fam
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Din datele centralizate extrase din Sistemul Integrat de Administrare si Control
pentru anul 2019, la A.P.I.A. – Centrul Judetean Dambovita, 23.676 de fermieri au
solicitat sprijin pentru o suprafata agricola de 123.574,46 ha.
A.P.I.A.– Centrul Judetean Dambovita isi onoreaza obligatiile fata de principalii
beneficiari ai actiunilor sale – fermierii – si indeplineste sarcinile transmise de
A.P.I.A.- Central.
Activitatea principala desfasurata de institutia noastra este reprezentata de
gestionarea cererilor depuse pentru accesarea formelor de sprijin in agricultura de
catre fermieri prin cererea unica de plata finantate din FEGA, FEADR si Buget
National. Cele mai multe dintre actiunile enumerate in macheta de mai sus se
desfasoara in cadrul acestei activitati denumita generic CAMPANIE SAPS.
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In fiecare an, CAMPANIA SAPS debuteaza cu o pregatire riguroasa care consta in
intalniri zonale de informare si consiliere pentru fermieri sustinute si de materiale
tematice transmise catre publicul tinta cu ajutorul mijloacelor de difuzare a
informatiei in masa. Este foarte importanta colaborarea cu fermierii pentru eficienta
in identificarea si aplicarea schemelor de sprijin care se potrivesc pentru fiecare
exploatatie in sectoarele vegetal si zootehnic.
In paralel cu primirea cererilor unice se rezolva cazurile de suprapuneri ale
parcelelor agricole declarate de catre fermieri si cazurile de blocuri fizice
supradeclarate.
Dupa incheierea perioadei de primire a cererilor unice, se parcurge o perioada de
control preliminar al acestora. Aceasta etapa presupune remedieri, fara penalitati, ale
declaratiei de suprafata completata de fermier la depunerea cererii. Concret,
programul electronic genereaza notificari pentru fermierii cu neconformitati :
suprapuneri si supradeclarari de parcele. Aceste notificari sunt transmise fermierilor
care au posibilitatea revizuirii declaratiei initiale.
Se proceseaza in baza de date toate cererile unice si modificarile acestora si se
deruleaza controalele administrative si pe teren. Controalele pe teren se fac pe
esantioane transmise de Centrala. Pentru anul 2019, Centrul Judetean Dambovita are
un esantion de 1.243 de fermieri dintre care 371 vor fi controlati prin metoda clasica
si 872 prin teledetectie.
Pe langa schemele de sprijin pentru care fermierii aplica prin depunerea cererilor
unice, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura deruleaza mai multe masuri
specifice: Masura 215-bunastare porci si pasari, primire si procesare cereri de plata si
deconturi justificative trimestriale, Sprijin pentru motorina utilizata in agricultura,
Programul pentru scoli - Sprijin financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor,
legumelor, laptelui si produselor lactate si derularea masurilor educative aferente,
Vizare carnete renta viagera, Programul National Apicol.
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.
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Serviciul Control Oficial Sănătate Animală
Principalele acțiuni sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor de control
oficial, evaluare în funcție de risc și prelevare de probe, au vizat respectarea planului
strategic multianual în conformitate cu Ordinul nr. 35/2016 al A.N.S.V.S.A. În acest
sens, s-a realizat un număr de 2059 controale oficiale și evaluari în funcție de risc și
un număr de 443 recoltări de probe din unitățile cu profil alimentar de origine
animală.
1. În cadrul controalelor oficiale/tematice care s-au desfașurat la nivelul unităților
autorizate și cele înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor,
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s-a urmărit verificarea respectării normelor prevazute de legislația sanitară
veterinară în vigoare, referitoare la:
 cerințele generale de igienă a alimentelor conform prevederi Reg. CE nr.
852/2004;
 condițiile de igienă în timpul producției, depozitării, transportului și
comercializării materiilor prime și produselor de origine animală
(REG.CE nr.853/2004)
 verificarea eligibilității materiilor prime;
 verificarea trasabilității produselor conform Reg. CE nr. 178/2002;
 verificarea respectării cerințelor de igienă stabilite de Reg. CE 852/2004
pentru manipularea, prepararea, expunerea și servirea alimentelor;
 verificarea implementării procedurilor bazate pe principiile HACCP și a
programelor de autocontrol a unităților.
2. In scopul punerii pe piață a unor alimente sigure pentru consumul uman, s-au
prelevat probe de alimente, ambalaje și apă pentru a fi verificate din punct de
vedere microbiologic (Escherichia coli, Salmonella, Enterobacteriaceae,
Listeria monocytogenes, Safilococ cp. ș.a.) și fizico-chimic.
De asemenea, s-au efectuat prelevări de probe pentru determinare de reziduuri și
contaminanți, alergeni, aditivi alimentari, rezistență antimicrobiană, conform
Ordinului nr.35/2016 al A.N.S.V.S.A și a Programelor Naționale specifice.
3. Pe parcursul desfășurării planului strategic multianual pot interveni modificări,
în funcție de cerințele A.N.S.V.S.A referitoare la întocmirea unui nou plan
cifric 2019, în conformitate cu legislația specifică în vigoare și/sau în funcție
de tipul de activitate, sub aspectul continuității, al obiectivelor
autorizate/înregistrate sanitar-veterinar.
4. În cadrul tuturor controalelor efectuate au fost aplicate un număr de 78 amenzi
contravenționale în valoare totală de 205 000 lei conform HG 984/2005, 24
avertismente conform OG 2/2001, s-au emis 2 ordonanțe de suspendare
temporara a activității , 4 ordonanțe de interzicere a activității și s-au confiscat
303 kg. produse de origine animală (pește, carne, lapte și produse lactate).
Activitatea Serviciului Sănătate Animală ,Monitorizare Boli şi Bunăstarea
Animalelor si Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor
Dâmbovița a fost reprezentată de:
Controlul şi monitorizarea teritoriului din punct de vedere al sănătăţii
animalelor, în special din punct de vedere al evoluției la nivel județean al pestei
porcine africane:
În data de 05.04.2019, este declarată suspiciunea de pestă porcină africană
la porc mistreț, în localitatea Bădeni,com. Runcu, în fondul de vânătoare 13 Runcu,
conform Buletin de analiză nr. 11427 05.04.2019 , emis de LSVSA Dâmbovița.
În data de 06.04.2019, este confirmată suspiciunea de pestă porcină
africană la porc mistreț, în localitatea Badeni,com. Runcu, în fondul de vanatoare 13
Runcu, conform Buletin de analiză nr. 11543 06.04.2019 , emis de IDSA București.
În data de 15.05.2019 a fost stins focarul de pestă porcină africană din satul
Poiana, comuna Poiana, judetul Dâmbovița, proprietar Nedelcu Elena, cod
30

exploatație : RO0684400526- conform Actului sanitar veterinar de stingere nr.
10715/15.05.2019. In acest sens, medicii veterinari oficiali au efectuat catagrafia şi
examenul clinic al întregului efectiv de suine din zona de protecţie, nefiind depistate
animale cu semne clinice atribuibile pestei porcine africane și nici animale moarte. A
fost vizitat un număr de 402 exploataţii nonprofesionale cu porcine, cu un efectiv de
1051 capete. În perioada 06-10.05.2019, medicii veterinari oficiali au prelevat 1051
probe sânge de la întreg efectivul de porcine din zona de protecţie, iar rezultatul
testelor serologice este negativ.
În data de 27.06.2019 este declarată suspiciunea de pestă porcină africană
la porcul domestic, într-o exploatatie non-profesională de mici dimensiuni, în
localitatea Lungulețu, proprietar Mirică Vasile, conform Buletin de analiză nr. 12846/
27.06.2019 , emis de LSVSA Dâmbovița.
În data de 28.06.2019, este confirmat un focar de pestă porcină africană la
porc domestic, într-o exploatație non-profesională de mici dimensiuni, în localitatea
Lungulețu, proprietar Mirică Vasile, conform Buletin de analiză nr. 13190/
28.06.2019 , emis de IDSA București. In acest sens, D.S.V.S.A.Dâmbovița a instituit
filtru rutier, iar medicii veterinari oficiali au efectuat catagrafia și examenul clinic al
porcilor din localitățile aflate în zona de protecție.
Supravegherea salmonelozelor aviare zoonotice prin prelevarea de probe
coprologice și control oficial al respectării măsurilor de biosecuritate în exploatațiile
comerciale de păsări.
Supravegherea ESB la bovine şi a scrapiei la ovine şi caprine, pe tot
parcursul anului la animalele sacrificate în abator, în exploataţii nonprofesionale şi la
animalele moarte prin prelevare de probe trunchi cerebral.
Coordonarea, monitorizarea și verificarea acțiunilor de vaccinare
anticărbunoasa la cabaline, bovine, ovine şi caprine, vaccinare contra bolii de
Newcastle la păsări, vaccinare antirabică la câini și pisici, a tuberculinărilor la bovine
și caprine.
Realizarea acțiunilor și întocmirea rapoartelor pentru programele bolilor
cofinanțate de Uniunea Europeană : vaccinarea antirabică a vulpilor, recoltarea de
probe de la bovine santinela pentru depistarea bolii bluetongue, supravegherea activă
și pasivă pentru pesta porcină clasică și pentru pesta porcină africană la porcul
domestic și la mistreț, supravegherea păsărilor pentru depistarea influenței aviare și a
salmonelozelor aviare, supravegherea bovinelor, ovinelor și caprinelor sub raportul
EST.
Recoltări
probe biologice de la animale pentru monitorizarea și
supravegherea bolilor infecțioase.
Prelevare probe furaje în program oficial.
Prelevare probe produse medicinale veterinare.
Răspunsuri la petiţii, consultanţa legislativă.
Activitate curentă: raportări trimestriale, răspuns la notele de serviciu emise
de A.N.S.V.S.A.
Declararea unui focar de trichineloză la porcul mistreț în fondul de vânătoare
33 Cornățelu și întocmirea programului de măsuri.
Cu ocazia controalelor efectuate în târgurile de animale și în zonele limitrofe
acestora s-au aplicat 4 sancțiuni contravenționale conform Hotărârii de Guvern
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nr.984/2005, art.3, lit.a, pct. 2, în valoare de 4800 lei pentru comercializarea păsărilor
vii fara documentele sanitare veterinare prevăzute de legislația sanitară veterinară în
vigoare și 2 sancțiuni contravenționale conform Hotărârii de Guvern nr. 984/2005,
art.5, lit.g, pct. 4, în valoare de 600 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în
vigoare privind cerințele pentru animalele livrate în containere.
S-au aplicat 2 avertismente scrise în urma controalelor efectuate în unități
autorizate/ înregistrate sanitar veterinar conform Ordonanței de Guvern nr. 2/2001,
art. 7, pentru lipsa evidențelor în ceea ce privește bunăstarea animalelor.
Ca urmare a controalelor efectuate în urma unor sesizări, s-au aplicat 2 sancțiuni
contravenționale conform Hotărârii de Guvern nr.984/2005, art.6, lit.a, pct.8, în
valoare de 4800 lei pentru efectuarea de tratamente de către persoane neîmputernicite
de autoritatea sanitară veterinară și s-a aplicat un avertisment scris, conform
Ordonanței de Guvern nr.2/2001, art. 7, proprietarului unei exploatații
nonprofesionale, pentru întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de cazare ale
animalelor pe care le deține în exploatație.
În domeniul farmacovigilenței, s-a aplicat o sancțiune contraventională
conform Hotărârii de Guvern nr.984/2005, art.7¹, lit.a, pct. 1, în valoare de 1000 lei și
un avertisment scris conform Ordonanței de Guvern nr.2/2001, art. 7, pentru
nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește eliberarea și comercializarea
produselor medicinale care se eliberează pe bază de prescripție.
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița
 Acţiuni privind activitatea principală de înregistrare sporadică a imobilelor
în cadastru și cartea funciară (în sistemul integrat e-terra), detaliate pe servicii care au
fost realizate în perioada raportată:
COD
DENUMIRE SERVICIU
SERVICIU
1210
Ortofotoplan rezolutie 0,5 – 2 m
111
Aviz incepere lucrari
112
Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre
Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24
121
de ore
123
Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
125
Harti si planuri cadastrale si topografice digitale-vectorial
126
Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127
Copii certificate ale planurilor si hartilor
128
Plan parcelar in format digital
129
Plan parcelar analogic
211
Receptie si infiintare carte funciara
211
Receptie si infiintare carte funciara cadastru sistematic
212
Receptie (nr. cadastral)
213
Infiintare carte funciara
221
Receptie dezmembrare / comasare

TOTAL NR.
CERERI
23
285
11
7
3
100
847
2
2
1603
8901
199
307
834
32

222
223

Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara
Dezmembrare pentru expropieri
Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor
juridice
Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor
fizice
Ipoteca/ Privilegiu4)
Fuziune / divizare
Alte notari (inclusiv radierea)
Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)
Indreptare eroare materiala(MIXT)
Indreptare eroare materiala(PI)
Rectificare limite imobil
Modificare suprafata
Repozitionare imobil
Anulare operatiuni cadastrale
Inscriere constructii
Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
Consultare documente din arhiva
Extras de carte funciara pentru informare
Extras de carte funciara pentru autentificare
Certificat de sarcini
Copii certificate din mapa de acte si carti funciare
Copii certificate arhiva cad
Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de
carte funciara
Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan
Eliberare duplicat
Extras de carte funciara pentru informare (on-line)
Receptie/Infiintare/Sistare in urma modificarii UAT

231
232
233
241
242
251C
251M
251P
252
254
255
256
261
262
271
272
273
274
275
275C
276
277
278

TOTAL

400
30
205
2929
364
43
2639
1
118
327
42
130
39
30
154
680
1
3920
3380
521
980
196
2424
4
19
902
14
33616

10.PROTECŢIA MEDIULUI, APE ȘI PĂDURI
1. Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale:
 Asigurarea funcţionării staţiilor de monitorizare automată a
calităţii aerului din Târgovişte şi Fieni, a transferului de date şi a
informării publicului privind calitatea aerului.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa gestionează două staţii automate de
monitorizare a calităţii aerului amplasate la Târgovişte (DB1) şi la Fieni (DB2) ale
căror rezultate momentane sunt transmise şi procesate continuu în Reţeaua Naţională
de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA). Poluanţii monitorizaţi, metodele de
măsurare, valorile limita (VL), pragurile de alerta şi de informare, precum şi criteriile
de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind
protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările
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europene. Cele două staţii sunt similare şi monitorizează în timp real parametrii
meteo (temperatură, viteza vântului, direcţia vântului, intensitatea radiaţiei solare,
cantitatea de precipitaţii, presiunea atmosferică), poluanţii gazoşi (oxizi de azot,
dioxid de sulf, monoxid de carbon, ozon troposferic) şi pulberile în suspensie
(respirabile - fracţia PM 10).
Periodic se desfășoară acţiuni de validare a datelor de calitate aer şi intervenţii de
etalonare a analizoarelor de la staţii. Prin contractul subsecvent de servicii nr.
11/2019, derulat de autoritatea centrală pentru protecția mediului, începând cu luna
aprilie 2019 se asigură servicii de revizie generală, întreținere preventivă (pentru 12
luni) și servicii de reparații pentru cele două stații de monitorizare automată a calității
aerului.
Zilnic, pe baza datelor validate, se elaborează Buletinul pentru informarea publicului
cu privire la calitatea aerului în judeţul Dâmboviţa, care se afișează pe site-ul
instituției (http://apmdb.anpm.ro/).
 Elaborarea, împreună cu titularii de activitate şi cu autorităţile
implicate, a planurilor de acţiune pe termen scurt atunci când, întro anumită zonă sau aglomerare, există riscul de depăşire a
pragurilor de alertă şi/sau riscul ca nivelurile poluanţilor să
depăşească una sau mai multe dintre valorile-limită şi/sau valorileţintă prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător.
În primul semestru al anului 2019 nu au fost identificate situații care să conducă la
inițierea planului de acțiune pe termen scurt.
 Elaborarea raportului anual privind calitatea aerului pentru anul
2018 şi transmiterea către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului
(CECA) din cadrul ANPM
Raportul pentru anul 2018 privind calitatea aerului înconjurător în județ a fost realizat
în termenul impus de Legea 104/2011. O variantă destinată informării publicului a
fost afișată pe site-ul instituției.
 Realizarea inventarului judeţean de emisii de poluanţi în
atmosferă, pentru anul 2018
Din cauza dificultăților tehnice intervenite în funcționarea platformei electronice de
colectare a datelor necesare, sesiunea de raportare pentru operatorii economici,
aferentă anului 2018 a debutat cu întârziere, iar în prezent inventarul de emisii este în
curs de realizare.
2. Evaluarea stării actuale a factorilor ecologici prin:
 Elaborarea rapoartelor lunare privind starea mediului în judeţul
Dâmboviţa în anul 2019, precum şi a raportului anual privind
starea factorilor de mediu în judeţ în anul 2018
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Rapoartele lunare privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa sunt disponibile
pentru public pe pagina de internet a instituției noastre. Raportul anual are termen
final de realizare, 15 august.
 Monitorizarea situaţiilor de urgenţă cu relevanță pentru domeniul
protecției mediului, produse pe raza administrativ-teritorială a
județului Dâmbovița, participarea la acțiunile de evaluare a
efectelor asupra mediului
Agenția Protecția Mediului Dâmbovița monitorizează situaţiile de urgenţă care
afectează mediul, produse pe raza administrativ-teritorială a județului şi le raportează
către Agenția Națională pentru Protecția Mediului şi Centrul Operativ pentru Situaţii
de Urgenţă (C.O.S.U.) al Ministerului Mediului, la termenele impuse în Ordinul
Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 2579/09.07.2012 pentru aprobarea fluxului
informaţional - decizional de avertizare alarmare în cazul producerii unor situaţii de
urgenţă generate de riscurile specifice Ministerului Mediului şi Pădurilor.
 Monitorizarea stadiului acţiunilor cuprinse în Planul Local de
Acţiune pentru Mediu al judeţului Dâmboviţa şi a stadiului
proiectelor din judeţ cuprinse în Planul Naţional de Acţiune pentru
Mediu
Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Dâmboviţa se află în etapa de
implementare a variantei revizuite, versiunea II 2013, aprobată prin Hotărârea
267/28.11.2013 a Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Implementarea acţiunilor cuprinse
în PLAM are drept scop final îmbunătăţirea progresivă a calităţii factorilor de mediu
în judeţul Dâmboviţa, în concordanţă cu obiectivele dezvoltării durabile şi măsurile
prioritare impuse prin legislaţia de mediu.
În luna martie 2019 a fost realizată monitorizarea pentru semestrul al II-lea 2018,
constatându-se următoarele: din totalul de 60 de acţiuni au fost realizate 40 de acţiuni
(66,7%), 14 se află în curs de realizare (23,3%), 2 acțiuni au fost anulate (3,3%), 1
acțiune a fost amânată (1,7%) şi 3 acţiuni sunt nerealizate (5%).
3. Educaţie ecologică prin:
 Derularea de acţiuni specifice pentru conştientizarea publicului cu
privire la importanţa diferitelor evenimente ecologice
În perioada 01.01-30.06.2019 au fost marcate cele șase evenimente ecologice propuse
şi anume: Ziua Mondială a Zonelor Umede (2 februarie), și Luna Plantării
Arborilor (15 martie – 15 aprilie) Ziua Pământului (22 aprilie), Ziua Păsărilor și a
Arborilor (10 mai), Ziua Internațională a Biodiversității (22 mai), Ziua Mondiala
a Mediului (5 iunie).
 Încheierea de parteneriate de colaborare în domeniul educaţional
cu organizaţii nonguvernamentale (ONG-uri) în vederea realizării
unor acţiuni privind protecţia mediului
În perioada 01.01-30.06.2019 au fost încheiate 5 parteneriate cu şcoli din judeţ, în
vederea realizării unor acţiuni privind protecţia mediului.
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11.INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT
1. Programul cu lucrările şi obiectivele finanţate din sume defalcate din
T.V.A. şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
Total alocat sem. I 2019
- 20.472.000 lei
Realizat sem. I 2019
- 9.562.414 lei
Principalele activităţi realizate în semestrul I 2019, conform programului de
reparaţii şi întreţinere drumuri şi poduri, au fost următoarele:
- Întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice (plombe) - 2.945.430 lei (≈30.000 m2 )
- Covoare bituminoase
- 2.535.202 lei (≈ 6,3 km)
- Siguranţa circulaţiei
- 104.174 lei
- Întreținere curentă poduri
- 86.853 lei
- Întreținere curentă pe timp de iarnă
- 4.079.052 lei
 reparaţii drumuri judeţene asfaltate (plombe) – 2.945.430 lei/30.000 mp,
pe: DJ 101B, DJ 401A, DJ 503, DJ 611, DJ 701A, DJ 701B, DJ 702A, DJ
702B, DJ 702D, DJ 702E, DJ 702F, DJ 702L, DJ 702M, DJ 710, DJ 710A, DJ
710B, DJ 711, DJ 711A, DJ 711B, DJ 711C, DJ 711D, DJ 712, DJ 712A, DJ
714, DJ 714A, DJ 715, DJ 720, DJ 720B, DJ 720C, DJ 721, DJ 722 în
localităţile: Lucianca, Niculești, Costeștii din Vale, Mogoșani, Șelaru, Vișina,
Petrești, Titu, Tărtășești, Ciocănești, Hulubești, Valea Mare, Crângurile,
Tătărani, Mănești, Dragomirești, Cobia, Răscăeți, Ludești, Bezdead, Valea
Lungă, Vișinești, Ulmi, Comișani, Băleni, Dobra, Bilciurești, Cojasca, Nucet,
Bucșani, Lungulețu, Potlogi, Râu Alb, Bărbulețu, Pietrari, Voinești, Moroeni,
Buciumeni, Bezdead, Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița, Văcărești, Perșinari, Gura
Șuții, Sălcioara.
 covoare, L = 6,3 km / valoare 2.535.202 lei pe DJ 711A, DJ 719 și DJ 711C
în localitățile Răcari, Răzvad și Nucet.
 Siguranţa circulației, valoare 104.174 lei, table indicatoare, panouri de
informare şi avertizare
 Întreținere curentă poduri – valoare 86.853 lei/13 buc., înlocuire, reparații și
vopsitorii parapeți mână curentă la poduri DJ 711B, DJ 701A, DJ 601A, DJ
721A, DJ 711C, DJ 702D, DJ 722,
DJ 701, DJ 710 și DJ 714A în
localitățile Bucșani, Titu, Slobozia Moară, Dragodana, Nucet, Dragomirești,
Sălcioara, Corbii Mari, Bezdead și Moroeni.
Amintim, deasemenea, că la această dată, în cadrul acestui program au fost
demarate procedurile de achiziție a lucrărilor pentru execuția de covoare bituminoase
la unele sectoare de drumuri județene, aparținând DJ 701A, DJ 702D, DJ 702E, DJ
711B, DJ 711E și DJ 714A, având o lungime totală de 19,725 km.
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2. Programul obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul propriu
Total alocat sem. I 2019
Buget local
O.U.G. 28/2013

- 58.275.000 lei, din care:
- 39.098.000 lei
- 19.187.000 lei

Decontat sem. I 2019
Buget local
O.U.G. 28/2013

- 8.819.853 lei, din care:
- 3.356.573 lei
- 5.463.280 lei

În semestrul I al anului 2019 au fost continuate lucrările la unele obiective de
drumuri județene, printre care amintim: ,,Pod pe DJ 714A Moroeni – Pucheni – Valea
Brăteiulu, km 7+600” și ,,Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 702D Mogoșești –
Geangoești – Dragomirești, km 1+494 – 8+781”.
Menționăm că, în urma calamităților naturale din anul 2018, prin Hotărârile de
Guvern nr. 177/2018, nr. 336/2018 și nr. 514/2018, Consiliului Județean Dâmbovița
i-au fost alocate fonduri pentru refacerea infrastructurii rutiere, la 6 obiective pe
drumurile județene DJ 716, DJ 710, DJ 710A și DJ 710B în localitățile Glodeni,
Valea Lungă, Pucioasa, Bezdead, Vârfuri și Vișinești.
La această dată, ca urmare a procedurilor de achiziție publică, au fost încheiate
contractele de lucrări (proiectare + execuție) la obiectivele „Refacere drumul
județean DJ710A si parapet de protectie pe raza comunei Valea Lunga, afectat de
eroziunea malului si alunecarile de teren spre paraul Strambu, in punctul Școala
Haralambie-50m” și „Refacere drum județean DJ 716, punct ,,Saramură”, prin
lucrări de punere în siguranță, asigurarea scurgerii apelor și amenajarea părții
carosabile”, fiind emise ordinele de începere a serviciilor de proiectare și a execuției
lucrărilor.
De asemenea, se află într-un stadiu avansat procedurile de achiziție a lucrărilor
(proiectare+execuție) obiectivele: ,,Refacere drum județean DJ 710 în zona km
3+300 pe raza satului Miculești, orașul Pucioasa, afectat prin ruperea părții
carosabile datorită eroziunii malului drept al pârâului Bizdidel, la limita unei
apărări de malexistente, lucrările de consolidare fiind necesare pe cca 150 m și la
km 3+550 este afectat din cauza eroziunii malului drept al pârâului Bizdidel, fiind
necesare lucrări de apărări de mal suplimentare pe cca 100 m”, ,, Refacere DJ 710
în zona comunei Bezdead, în zona apărării de mal drept ce protejează terasamentul
drumului județean, precum și refacerea malului stâng al pârâului Bizdidel prin
refacerea apărării de mal drept din gabioane, în amontele podului peste Bizdidel de
la km 15+640, punct ,,Râmata”, sunt avariate datorită viiturilor pe cursul de apă pe
cca 75 m și lucrări urgente de regularizare amonte și aval pod pe cursul de apă” și ,,
Refacere DJ 710A la limita satelor Diaconești și Ulmetu”, urmând a fi încheiate
contractele de lucrări în perioada următoare.
Totodată, pentru îmbunătățirea condițiilor de ciculație, pe unele sectoare de
drumuri județene, aparținând DJ 701, DJ 702F, DJ 702H, DJ 710, DJ 710B și DJ
721A, în localitățile Corbii Mari, Răscăeți, Morteni, Bezdead, Valea Lungă și
Dragodana, având o lungime totală de 21,948 km, au fost cuprinse în cadrul acestui
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program, lucrări de întreținere prin realizarea de covoare bituminoase, pentru
contractarea acestora fiind demarate procedurile de achiziție.
În vederea intabulării dreptului de proprietate al Consiliului Județean
Dâmbovița au fost executate și recepționate documentațiile tehnice la drumurile
județene ,,DJ 101A Lim. jud. Ilfov – Movila-Ciocănari - Lim. jud. Prahova 4,600
Km”, ,,DJ 713 Lim.jud.Prahova-Șaua Dichiului–Cabana Babele -Lim.jud.Prahova,
14,130 km”, ,,DJ 714 A Pucheni ( DN71 ) – Cabana Căprioara – Valea Brăteiului
(dr. acc. car. Lespezi), 11,800 Km”, ,,DJ 720 C Gura Ocniței (DJ 720 )-Ocnița
(Fundu Ocnei), 9,068 Km”, ,,DJ 720 D Lim.jud.Prahova - Marginenii de Sus –
Dărmănești ( DN72 ), 2,800 Km”, ,,DJ 723 Lăicăi (DN 72A) - Văleni D-ța - Lim.
jud. Argeș, 6,390 Km”, ,,DJ 702E Găeşti (DN 7) - Arsuri - Făgetu - Mânăstirea Gherghiţeşti - Crăciuneşti - Căpşuna - Frasin Vale - Ungureni (DJ 702B), 20,220
km”, ,, DJ 720A Gura Ocniţei (DJ 720C) - Adânca - Bucşani - Mărceşti - Gheboaia Finta Mare - Finta Veche - Bechineşti - Frasinu - Postârnacu (DN 1A), 35,677 km”,
,,DJ 721 Târgovişte (DN 72) - Colanu - Văcăreşti - Perşinari - Gura Şuţii - Cătunu Broşteni - Produleşti - Costeşti Deal (DN 7), 28,250 km” și ,, DJ 724 Malu cu Flori
(DN 72A) - Valea Largă - Pucheni, 7,00 km” fiind totodată contractate serviciile
pentru întocmirea documentațiilor aferente la drumurile județene ,,DJ 601A Lim. jud.
Giurgiu - Brezoaia - Brezoaiele - Slobozia Moară - Răcari (DN 71)”, ,,DJ 701A
Braniştea (DJ 701) - Dâmbovicioara - Hagioaica - Fusea - Plopu - Tomşani (DJ
401A)”, ,,DJ 702D Dragomirești - Butoiu de Sus – Hulubești”, ,,DJ 710A Miculeşti
(DJ 710) - Ulmetu - Şuviţa - Izvoru - Tisa - Valea Lungă - Gorgota - Iedera de Jos Moreni - Ghirdoveni - I.L. Caragiale (DN 72)”, ,,DJ 710B Valea Lungă (DJ 710A) Băceşti - Dospineşti – Vişineşti”, ,,DJ 711B Cazaci (DJ 722) - Racoviţa - Hăbeni Bucşani (DJ 720A)”, ,,DJ 711C Nucet (DJ 722) - Băleni Sârbi (DJ 711)” și ,,DJ 716
Priboiu (DN 71) - Laculeţe – Glodeni”, acestea fiind în curs de realizare.

Program finanţat conform OUG nr. 28/2013
Prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.
775/26.05.2016, Judeţului Dâmboviţa i-au fost repartizate, în perioada 2015 – 2018,
sume în valoare de 286.630.477, din care, pentru obiective de infrastructură
județeană, suma de 138.566.149 lei.
În anul 2019, conform resturilor de realizat la obiectivele finanțate prin
programul mai sus menționat, au fost alocate de către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice fonduri în valoare de 82.067.000 lei, din care
pentru semestrul I , suma de 19.187.000 lei, fiind decontată suma de 5.463.280 lei.
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La această dată, în cadrul acestui program, au fost realizate și recepționate
lucrările la obiectivul ,,Modernizare DJ 702J Morteni – Limită județ Argeș”, fiind
totodată într-un stadiu avansat de execuție, lucrările la obiectivele:
- Reabilitare DJ 601A Limită judeţ Giurgiu – Brezoaele – Slobozia Moară – Răcari,
L= 12,423 km,
- Reabilitare DJ 701 Odobeşti – Crovu – Ungureni – Corbii Mari, L=5,4 km,
- Drum de legătură DJ 720 E Gara Târgovişte Sud-Centura Municipiului
Târgovişte.
12. AFACERI INTERNE
Astfel, în baza priorităţilor de acţiune stabilite de catre Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Dâmboviţa, au fost obţinute următoarele rezultate:
I. Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului
Pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, precum şi pentru
prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, structurile operative ale
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au organizat şi executat un număr de
3751 acţiuni operative și 64 razii.
În ceea ce priveşte apelurile primite prin S.N.U.A.U. 112 care au impus
deplasarea poliţiştilor la faţa locului (total 4190 apeluri), aplicând principiul „cel
mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, intervenţia s-a realizat în
primele 10 minute de la sesizare în 92,27% din cazuri (4076 apeluri).
Pe raza judeţului Dâmboviţa, 6210 infracțiuni (- 863), din care 357 de natură
economico-financiară (- 113), 4 982 de natură judiciară (-561), respectiv 871 de
altă natură (-189).
Ponderea infracționalității sesizate la nivelul județului Dâmbovița, este
reprezentată de infracțiunile contra persoanei (2780 fapte, 44,76% din totalul
infracționalității sesizate la nivelul județului), dintre acestea 1534 fiind loviri sau alte
violențe, în scădere cu 234 fapte față de 6 luni 2018.
Din totalul de 2 284 de fapte judiciare sesizate, 149 au fost stradale (+62), iar
dintre acestea, în mediul urban au fost sesizate 102 fapte (68,46% din total), iar în
mediul rural au fost sesizate 47 fapte(31,54 % din total).Pe genuri, criminalitatea
stradală sesizată se prezintă astfel:omor 0 (0), tentativă de omor 0 (0); tâlhărie 8 (+1);
ultraj (total art. 257 NCP) 2 (+2); furt 136 (+60); tulburarea ordinii şi liniştii publice
2(-2); trafic şi consum ilicit de droguri 1 (+1).
Ponderea infracţiunilor stradale este dată de furturi, respectiv 91.27 % din
total, fiind înregistrate 136 astfel de fapte, cu 60 mai mult faţă de 6 luni 2018.
Activităţile desfăşurate în teren de efectivele de poliţie au condus la
descoperirea în flagrant a unui număr de 583 infracţiuni, din care 2 de natură
economico-financiară, 179 de natură judiciară şi 402 de altă natură.
Pe linia prevenirii criminalităţii s-au derulat activităţi în cadrul următoarelor
programe/proiecte/campanii, astfel: Programul de prevenire a infracţiunilor contra
patrimoniului; Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării
minorilor; Programul pentru prevenirea violenţei în familie.
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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
Europene
La nivelul structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, s-au
desfăşurat activităţi de supraveghere faţă de 17 grupări infracţionale, în această
perioadă fiind luate in supraveghere 2 noi grupari infractionale pe aceasta linie.
Pentru prevenirea exportului de criminalitate au fost înaintate prin Centrul de
Cooperare Poliţienească Internaţională un număr de 3 mesaje operative, referitoare la
persoane urmărite – posesoare M.E.A., vehicule furate care fac obiectul traficului
internaţional, precum şi cetăţeni români despre care există date şi informaţii că
pregătesc comiterea sau comit infracţiuni pe teritoriul statelor membre U.E.
Totodată, au fost efectuate verificări într-un număr de 36 lucrări privind solicitări
ale Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor
Simple Dâmbovița cu privire la cetăţeni români arestaţi / reţinuţi / expulzaţi pentru
comiterea de infracţiuni pe teritoriul altor state.
III. Dezvoltarea capacităţii de acţiune pe linia criminalităţii economicofinanciare, pentru păstrarea unui climat de afaceri curat şi abordarea problemelor
din perspectiva antreprizei criminale
În scopul asigurării unui climat de afaceri curat, s-a acţionat permanent pentru
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, fiind puse în aplicare conceptele de
acţiune „cumul de competenţe în echipe mixte”, „intervenţii zonale pentru crearea
unui climat de afaceri curat” şi „antrepriză criminală”, urmărindu-se combaterea
fenomenului evazionist în domeniile de activitate economică caracteristice judeţului
Dâmboviţa.
Astfel, în perioada analizată, au fost sesizate 340 de infracțiuni de natură
economico-financiară, cu 54 mai putine față de perioada similară a anului 2018,
fiind începută urmărirea penală față de faptă pentru 296 infracţiuni si continuata
urmarirea penala fata de 48 persoane. Totodată, ne-am declinat competenţa cu
privire la 17
infracţiuni din acest domeniu, pentru care au fost cercetate 23
persoane.
Activitatea desfăşurată pe linie de evaziune fiscală a avut la bază în
continuare măsurile generale comune tuturor domeniilor prioritare de intervenţie
stabilite în PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE.
La nivelul judeţului Dâmboviţa, în baza Planului teritorial comun de acţiune,
GRUPUL DE LUCRU OPERAŢIONAL format din reprezentanţi ai D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Dâmboviţa, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Dâmboviţa, Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, Serviciului Judeţean de
Protecţie Internă Dâmboviţa, Serviciului Român de Informaţii - Direcţia Judeţeană de
Informaţii Dâmboviţa și Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, şi-a
desfăşurat activitatea lunar, având ca scop intensificarea activităţilor de combatere a
evaziunii fiscale în cele 9 domenii prioritare de intervenţie.
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Astfel, în acest domeniu, am înregistrat un număr de 39 dosare penale, iar din
totalul de 996 aflate în lucru, au fost soluţionate 358, din care 36 cu propuneri de
trimitere în judecată.
De asemenea, 19 dosare au fost declinate în favoarea unităţilor de parchet
competente (1 la D.I.I.C.O.T. și 11 la alte unități de parchet).
În urma probatoriului administrat în dosarele penale instrumentate, au fost
emise 19 rechizitorii.
În primele șase luni ale anului 2019 au fost reținuti un număr de 12 suspecți de
savârșirea unor infracțiuni economico-financiare.
IV. Prevenirea, combaterea şi descoperirea infracţiunilor de natură judiciară
şi implementarea metodelor şi tehnicilor moderne de investigare, specifice poliţiilor
din statele europene.
În vederea cunoaşterii grupărilor infracţionale organizate din categoria
celor care pot genera conflicte stradale, cât şi a celor nestructurate din categoria
celor care săvârşesc infracţiuni de natură judiciară grave ori cu moduri de operare
deosebite, au fost desfăşurate activităţi specifice în vederea identificării tuturor
grupărilor infracţionale, stabilirii membrilor şi a rolului acestora în cadrul grupului.
În primele 3 luni ale anului 2019, nu au fost soluţionate dosare penale
privind membri ai grupărilor infracţionale care săvârşesc infracţiuni grave ori cu
moduri de operare deosebite. În prezent se efectuează cercetări privind 4 dosare
penale, cu perspective de soluţionare în semestrul I al anului 2019.
În baza Dispoziţiei inspectorului general al Poliţiei Române pentru aprobarea
procedurilor privind prevenirea, monitorizarea şi investigarea grupurilor
infracţionale care generează stări conflictuale, lunar şi ori de câte ori a fost nevoie,
au fost organizate întâlniri ale grupului de lucru format din adjuncţii inspectoruluişef, şefii structusrilor operative, precum şi şeful Brigăzii C.C.O. Prahova şi şeful
Serviciului C.C.O. Dâmboviţa. La întâlniri participă ca invitat şi şeful Serviciului
Judeţean de Protecţie Internă Dâmboviţa, coordonarea activităţilor fiind asigurată de
şeful Inspectoratului.
V. Dezvoltarea capacităţii de intervenţie a poliţiei rutiere pentru atingerea
standardelor europene în vederea diminuãrii victimizãrii participanţilor la trafic.
Pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice de pe raza
județului Dâmbovița, au fost organizate şi executate 630 de acţiuni preventive, la care
au participat poliţiştii rutieri şi lucrători din cadrul formaţiunilor operative de poliţie,
precum şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, Autorităţii Rutiere Române –
Agenţia Dâmboviţa, Registrului Auto Român – Reprezentanţa Dâmboviţa, Secţiei de
Drumuri Naţionale Dâmboviţa, Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi mass-media
locală.
Cu ocazia activităţilor executate pentru prevenirea principalelor cauze
generatoare de evenimente rutiere şi a abaterilor care pot creşte gradul de victimizare
al participanţilor la trafic, au fost aplicate 37 142 sancţiuni contravenţionale, din
care: 14 145 pentru nerespectarea regimului legal de viteză; 5 669 – neutilizarea
centurii de siguranţă; 860 – neacordarea priorității de trecere; 2716 – abateri comise
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de pietoni; 3429– abateri comise de conducătorii de motociclete/mopede şi biciclişti;
676 – folosirea neregulamentară a telefonului mobil în timpul conducerii auto.
Comparativ cu anul trecut, accidentele rutiere grave înregistrează o
tendinta ascendentă de la 48 câte s-au înregistrat în anul 2018, la 62 (+14) în anul
2019, soldate cu decesul a 13 (-5) persoane, rănirea gravă a 55 (+19) de persoane si
ranirea usoara a 26 (+10) persoane.
Accidentele usoare inregistreaza de asemenea o tendinta ascendenta, de la
264 cate s-au inregistrat in anul 2018, la 245 (-19), cate s-au inregistrat in anul 2019,
soldate cu vătămarea corporală uşoară a 302 (-29) de persoane.
Principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere cu victime în judeţul
Dâmboviţa în anul 2019, au fost:
1. Abaterile de la codul rutier săvârşite de pietoni, cauză care a generat 51
de accidente rutiere (+8 accidente fata de aceeasi perioada a anului 2018)
2. Nerespectarea regimului legal de viteza, cauză care a generat 43
accidente (+6 fata de perioda similară a anului 2018)
3. Neacordarea prioritatii de trecere autovehiculelor și pietonilor, cauză care
a generat 45 (-29 fata de aceeasi perioada a anului 2018) de accidente rutiere;
4. Abateri biciclisti, cauză care a generat 38 accidente rutiere (-6 fata de
perioada similara a anului 2018)
Pentru îndeplinirea obiectivului general ,,Asigurarea siguranţei traficului
rutier, prin reducerea numărului accidentelor de circulaţie şi a consecintelor
acestora”, efectivele de poliţie rutieră împreună cu agenţii de poliţie rurală
desemnaţi, au asigurat o prezenţă mai activă în stradă, rezultatele obţinute fiind
materializate în:
♦ S-a constatat săvârșirea a 512 de infracțiuni la regimul circulației pe
drumurile publice.
 Reţinerea a 2 363 de permise de conducere și retragerea a 799 de certificate
de înmatriculare, pentru remedierea defecţiunilor ori perfectarea documentelor;
♦ Executarea, în deplină siguranţă a 11 de misiuni de însoţire a delegaţiilor
oficiale, transporturilor agabaritice şi a celor speciale.
VI. Dezvoltarea conceptuală a activităţii în domeniul armelor, explozivilor şi
substanţelor periculoase;
Pentru prevenirea şi combatera faptelor la regimul armelor, explozivilor şi
substanţelor periculoase, am acţionat în baza planurilor de acţiune naţionale aflate
în derulare, fiind organizate 31 de acţiuni, ocazie cu care au fost întocmite 87 dosare
penale, in care s-au efectuat cercetari pentru savarsirea unui numar de 58 infractiuni,
indisponibilizate un numar de 139 arme de foc, 341 bucăţi muniţie şi au fost
aplicate 42 sancţiuni contravenţionale în valoare de 13.203,1 lei.
De asemenea, faţă de 101 persoane deţinătoare legal de arme şi muniţii a fost luată
măsura anulării acestui drept.
S-a colaborat permanent cu celelalte structuri operative ale inspectoratului
pentru supravegherea membrilor grupărilor infracţionale.
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VII. Îmbunătăţirea operativităţii pe linie de cercetare penală şi dezvoltarea
echipei poliţist – procuror pentru întărirea fermităţii judiciare.
Pentru îmbunătăţirea operativităţii şi finalităţii judiciare, am acordat o atenţie
deosebită dezvoltării echipei poliţist – procuror, fapt reliefat de numărul de dosare
penale soluţionate în această perioadă, respectiv 6 799 (5 164 cu autori cunoscuţi),
din care: 554cu referat de terminare a urmăririi penale,108 prin declinarea
competenţei, 4 108 clasare şi 394 alte soluţii (187 renunţare la urmărirea penală și
207 reunire).
În prezent au rămas în lucru 16 846 cauze penale ( 8 932cu A.C. şi 7 914 cu
A.N).
VIII. Diversificarea şi intensificarea metodelor de prevenire şi combatere a
criminalităţii.
Pe linia prevenirii criminalităţii a criminalităţii s-au derulat activităţi în cadrul
următoarelor programe:
I. Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului, prioritate a
Poliţiei Române în anul 2019, în cadrul căruia, în primele 6 luni ale anului 2019 au
fost realizate 21 de întâlniri cu grupuri ţintă şi 21 activităţi de informare a populaţiei,
ocazie cu care au fost distribuite peste 900 materiale informativ-preventive (pliante,
fluturaşi şi afişe).
II. Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării
minorilor, prioritate a Poliţiei Române - activităţi realizate în primele 6 luni ale
anului : 179 activităţi preventive( intâlniri cu grupuri tinta, concursuri, activităţi de
distribuire de materiale), au fost utilizate 991 materiale de suport.
În cadrul acestui program de prevenire sunt derulate următoarele proiecte:
„Atenţie! E viaţa ta!”; „Dincolo de aparenţe”; „Împreună putem schimba lumea!”.
III. Programul pentru prevenirea violenţei în familie, prioritate a Poliţiei
Române în anul 2019 – activităţi derulate primele 6 luni ale anului 2019: 7
întâlniri cu grupuri ţintă, activităţi de informare a populaţiei, ocazie cu care au fost
distribuite peste 350 materiale informativ-preventive.
Totodată, s-au derulat activităţi în cadrul următoarelor proiecte/campanii de
prevenire: Proiect de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
„Atenţie! E viaţa ta!”, implementat în perioada octombrie 2018 – iunie 2019, în
parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi Copiii” - România, Universitatea „Valahia” din
Târgovişte - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dâmboviţa; Proiect de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării
minorilor „Dincolo de aparenţe”, implementat în perioada octombrie 2018 – iunie
2019, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Universitatea
„Valahia” din Târgovişte – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,
Penitenciarul de Maximă Siguranţă Mărgineni, Penitenciarul Găeşti şi Penitenciarul
Ploieşti – Târgşorul Nou; Proiectul de prevenire a victimizării minorilor „Împreună
putem schimba lumea!”, implementat în perioada octombrie 2018 - iunie 2019, în
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Organizaţia „Salvaţi
Copiii” - România; Proiectul pentru prevenirea consumului de droguri „Informaţia
mă protejează” implementat în perioada septembrie 2018 - iunie 2019, în parteneriat
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cu Colegiul Naţional ” Ctin Carabella” Târgovişte şi Centrul de prevenire, evaluare
şi consiliere antidrog Dâmboviţa; Proiectul Stand Against Drugs(Sads), desfăşurat
în parteneriat cu Colegiul Naţional ” Ienachiţa Văcărescu” Târgovişte şi Centrul de
prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Dâmboviţa.
IX. Continuarea Programului de investiţii, construcţii, consolidări şi
reparaţii la imobile, utilizarea eficientă a mijloacelor de transport şi îmbunătăţirea
dotării efectivelor operative;
Pentru asigurarea mobilităţii efectivelor de poliţie, în atelierul propriu, au fost
reparate un număr de 170 autovehicule. Au fost efectuate 110 revizii tehnice şi 307
reparaţii curente, valoarea pieselor de schimb fiind de 93970,25 lei. De asemenea,
au fost efectuate un numar de 149 inspecţii tehnice periodice la unităţi acreditate
în valoare de 9004,68 lei şi 24 revizii tehnice şi 16 reparaţii la terţi în valoare de
37695,62 lei.
Pe linie de cazarmare, la sediul inspectoratului, au fost realizate lucrări de
reparaţii curente la dispeceratul unităţii şi la Serviciul Criminalistic. Lucrările au fost
realizate în regie proprie, cu materiale aflate în depozit.
În teritoriu au fost executate lucrări de reparaţii curente la sala de şedinţe de
la Poliţia Municipiului Târgovişte și la Postul de Poliție Buciumeni ( acoperișul
clădirii și amenajări interioare).
Au fost executate lucrări de întreţinere la imobilele aflate în administrare
ori de câte ori acestea au fost necesare.
La solicitarea cadrelor s-a distribuit uniforma de serviciu şi reprezentare
din depozitul unităţii şi au fost asigurate formularele, registrele, hârtie xerox,
procesele verbale necesare desfăşurării activităţiilor specifice muncii de poliţie.
X. Stimularea unei atitudini civice anticorupţie şi promovarea integrităţii,
legalităţii şi a profesionalismului în rândul personalului I.P.J. Dâmboviţa, în
scopul dezvoltării unei culturi organizaţionale adecvate.
În vederea identificării cauzelor care determină expunerea la corupţie, grupul
de lucru constituit la nivelul I.P.J. Dâmboviţa a evaluat cadrul normativ care
reglementează activitatea fiecărei structuri prin identificarea prevederilor ce conţin
factori potenţiali de manifestare a corupţiei, a analizat incidentele de integritate
înregistrate la nivelul instituţiei, precum şi eficienţa sistemului de control intern.
După parcurgerea acestor etape, vor fi identificate riscurile de corupţie pentru
care vor fi stabilite măsuri de prevenire și control. Ulterior, acestea ce vor fi
materializate în registrul riscurilor de corupţie, document ce va fi adus la cunoştinţa
responsabililor de risc nominalizaţi şi a personalului inspectoratului, pentru punerea
în executare a măsurilor de prevenire şi control. De asemenea, registrul riscurilor de
corupţie va fi înaintat Servicului Judeţean Anticorupţie pentru monitorizarea
activităţilor desfăşurate pe această linie.
În această perioadă, au fost prelucrate cu lucrătorii inspectoratului materialelele
de sinteză privind activităţile desfăşurate de Direcţia Generală Anticorupţie şi
Serviciul Judeţean Anticorupţie Dâmboviţa, a buletinelor de informare înaintate de
Serviciul Român de Informaţii, precum şi a materialelor înaintate de I.G.P.R..
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Totodată, s-a acordat sprijin Serviciului Judeţean Anticorupţie Dâmboviţa
pentru organizarea și desfășurarea pe parcursul semestrului I 2019, a şedinţelor de
instruire/informare anticorupţie cu personalul inspectoratului, conform planificărilor
întocmite pentru această perioadă.
XI. Intensificarea activităţii de întocmire proiectelor pentru accesarea
fondurilor U.E. nerambursabile
În domeniul accesării fondurilor europene, au fost analizate permanent
liniile cu finanţare europeană nerambursabile (ex. Internal Security Found Police,
CIPS, DAPHNE, DPIP, JP, JC, FS, EEA Grants/ Mecanismul financiar norvegian,
Hercule, Pericles, PCT, PC elveţiano-român, Leonardo da Vinci etc) şi programe de
finanţare limba română (programele operaţionale 2014-2020: POSDRU, POCU,
POCA, POR).
În perioada de referinţă nu au fost accesate/implementate proiecte.
XII. Realizarea marketingului de imagine al inspectoratului.
În perioada analizată, au fost întocmite 582materiale de presă, reflectate întrun număr 4 535 de apariţii în mass-media (radio, televiziuni şi mediul online).
Totodată, au fost organizate 6 conferinţe de presă şi au fost soluţionate 579
solicitări verbale ale jurnaliştilor şi 74 solicitări formulate în temeiul Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.
Obiectivele fundamentale care au stat în atenţia Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Dâmboviţa in trimestrul II – 2019 în au vizat:
Obiectivele fundamentale care au stat în atenţia Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Dâmboviţa în perioada analizată au vizat:
- creşterea performanţei structurilor operative în îndeplinirea misiunilor de
ordine şi siguranţă publică;
- creşterea performanţei structurilor operative în îndeplinirea misiunilor de pază
şi protecţie a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, transporturilor speciale şi
transporturilor de corespondenţă clasificată;
- creşterea performanţei în domeniul activităţilor de cercetare – documentare;
- creşterea performanţei în domeniul managementului operaţional;
- reducerea birocraţiei din cadrul structurilor, eficientizarea acestora şi
redirecţionarea personalului către mediul operativ;
- elaborarea şi promovarea unor programe adecvate pentru pregătirea
profesională diversificată a resurselor umane;
- operaţionalizarea unor aplicaţii informatice moderne care permit gestionarea
eficientă a situaţiei operative din zona de competenţă;
- aplicarea standardelor şi procedurilor de lucru în desfăşurarea activităţilor
specifice;
- valorificarea bunelor practici în materie preventivă;
- aplicarea principiului transparenţei faţă de cetăţeni şi societatea civilă şi
dezvoltarea imaginii instituţionale;
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Coordonata principală de acţiune a inspectoratului a constituit-o realizarea
obiectivelor stabilite în domeniul ordinii şi siguranţei publice, intervenţia în zona de
responsabilitate, asigurarea securităţii obiectivelor şi realizarea unei sustenabilităţi
logistice capabile să susţină misiunile încredinţate.
ORDINEA ŞI SIGURANŢA PUBLICĂ
În perioada analizată, eforturile structurilor de ordine publică din cadrul I.J.J.
Dâmboviţa s-au concentrat în scopul gestionării eficiente a misiunilor de asigurare şi
restabilire a ordinii publice, participării la menţinerea unui climat de siguranţă
publică, continuarea activităţilor pentru punerea în practică a prevederilor Planului
Cadru de Asigurare şi Restabilire a Ordinii Publice şi a Planului Unic de Ordine şi
Siguranţă Publică, precum şi pentru executarea unor misiuni temporare în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Activităţile şi misiunile de ordine publică au fost organizate şi desfăşurate pe
următoarele paliere: asigurarea şi restabilirea ordinii publice, menţinerea ordinii
publice, acţiuni speciale şi antiteroriste, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale.
Activităţile structurilor de ordine publică au fost canalizate pe:
- creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor prin protejarea vieţii, integrităţii
corporale
şi
a
dreptului
de
proprietate
al
acestora;
- creşterea capacităţii de răspuns şi de gestionare a situaţiilor de urgenţă;
- asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi
informaţionale necesare menţinerii şi dezvoltării capacităţii operaţionale în baza unui
proces riguros de planificare
- asigurarea măsurilor de ordine şi asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă
publică în zonele turistice din judeţ, cu accent pe zona montană a judeţului
Dâmboviţa, respectiv Platoul Montan Bucegi;
MISIUNEA DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂ
În perioada supusă evaluării, misiunea de pază şi protecţie instituţională a fost
orientată în sensul perfecţionării deprinderilor personalului din cadrul structurilor
specializate angrenate în executarea misiunilor şi aplicării uniforme a concepţiei de
desfăşurare a activităţilor şi acţiunilor specifice, pentru îndeplinirea atribuţiilor legale
ce revin I.J.J. Dâmboviţa.
Sistemul de protecţie a obiectivelor, forţelor şi mijloacelor pe timpul
executării misiunilor permanente şi temporare, fundamentat pe caracteristicile
riscurilor şi vulnerabilităţilor a permis următoarele:
evaluarea permanentă şi redimensionarea dispozitivelor de pază
şi protecţie, în raport cu necesităţile operaţionale;
realizarea unui raport echilibrat între situaţia operativă, misiune,
dispozitiv şi forţele la dispoziţie;
asigurarea unui echilibru între misiunea de pază şi protecţie şi
intervenţia la obiective;
operaţionalizarea şi specializarea forţelor proiectate pe specificul
misiunilor;
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-

pregătirea şi desfăşurarea competenţelor de dispozitiv în întreaga
gamă a posibilităţilor acţionale, pentru dezvoltarea capacităţii de
reacţie în îndeplinirea tuturor ipotezelor prognosticate.

MANAGEMENT OPERAŢIONAL
Pe linie de Management Operaţional, la nivelul unităţii s-au desfăşurat
activităţi specifice pentru monitorizarea şi evaluarea sistematică a dinamicii situaţiei
operative, cunoaşterea misiunilor şi activităţilor premergătoare, a celor în desfăşurare,
a amplorii şi intensităţii evenimentelor produse, a evoluţiei şi implicaţiilor acestora,
precum şi a modului de îndeplinire a misiunilor specifice în scopul informării
conducerii unităţii şi luării deciziilor corespunzătoare în timp oportun.
În semestrul I 2019, un accent deosebit a fost pus pe:
- perfecţionarea sistemului naţional de management integrat al situaţiilor de
criză;
- pregătirea structurilor pentru situaţii de criză şi de urgenţă civilă, inclusiv prin
exerciţii şi antrenamente de mobilizare;
- pregătirea decidenţilor pentru acţiune şi decizie în situaţii de criză;
- asigurarea resurselor materiale şi umane necesare în gestionarea situaţiilor de
criză, în baza unui proces de planificare.
RESURSE UMANE ŞI PREGĂTIRE
La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, pregătirea continuă
a cadrelor s-a desfăşurat, într-o concepţie unitară, pe categorii de personal, conform
Planului de pregătire a cadrelor militare din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Dâmboviţa în anul 2019 şi programelor de pregătire lunare întocmite, care au avut ca
obiective:
- creşterea nivelului de pregătire de specialitate a personalului;
- promovarea personalului în baza competenţelor şi prin aplicarea standardelor
profesionale;
- proiectarea şi aplicarea unui sistem integrat de diagnoză a nevoilor de pregătire
a personalului, precum şi a unor indicatori de performanţă ai sistemului de pregătire
continuă a personalului;
- intensificarea activităţii de prevenire şi combatere a corupţiei interne;
- sprijinirea integrării profesionale a personalului nou încadrat sau trecut dintrun corp în altul, a studenţilor şi elevilor care au executat stagiul de practică în cadrul
I.J.J. Dâmboviţa.
LOGISTICĂ
În perioada analizată, activităţile de suport s-au realizat prin exploatarea
tuturor oportunităţilor pentru îndeplinirea cu eficienţă a activităţilor şi
responsabilităţilor necesare atingerii obiectivelor stabilite, potrivit competenţelor,
avându-se în vedere:
- asigurarea suportului logistic pentru îndeplinirea în bune condiţii a misiunilor
ce revin unităţii;
- asigurarea mentenanţei mijloacelor de transport din dotarea unităţii, prin
executarea la timp şi de calitate a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, încadrarea în
bugetul repartizat;
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- creşterea gradului de dotare a subunităţilor, cu prioritate pe asigurarea dotării
cu mijloace specifice de ordine publică;
- asigurarea unei dotări ,echipări şi hrăniri corespunzătoare întregului personal
al unităţii,
formularea de propuneri pentru actualizarea tabelei de înzestrare, introducerea în
conţinutul acesteia, a tuturor bunurilor materiale, necesare desfăşurării în bune
condiţii a activităţilor logistice, conform noului stat de organizare.
Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa a fost adaptată şi
modificată permanent conform obiectivelor propuse, aspect ce a determinat realizarea
unor structuri suple, moderne, viabile şi flexibile, în măsură să răspundă nevoilor şi
cerinţelor tot mai mari, în acest semestru obiectivele fiind atinse în totalitate;
S-a acţionat permanent pentru eficientizarea activităţii de aplicare şi dezvoltare a
sistemului de control managerial intern la nivelul inspectoratului prin: monitorizarea
riscurilor inerente identificate şi minimizarea acţiunii acestora, întocmirea şi aplicarea
de proceduri documentate pentru activităţile procedurabile identificate, aplicarea
procedurilor de sistem, executarea periodică de activităţi de îndrumare metodologică,
în scopul implementării standardelor de C.M.I. la nivelul inspectoratului;
S-a acţionat pentru eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a faptelor
antisociale prin prezenţa și intervenția elementelor de dispozitiv în sprijinul
cetăţenilor, conform competenţelor;
Misiunile specifice de asigurare a ordinii publice, de pază, protecţie şi
intervenţie au avut ca scop menținerea unui climat de normalitate la nivel judeţean,
propice desfăşurării activităţilor specifice de către populaţia judeţului şi principalele
instituţii publice;
Au fost monitorizate şi gestionate eficient situaţiile apărute cu ocazia
manifestărilor cultural-sportive şi religioase, marşuri, mitinguri de protest şi altor
adunări publice;
Principalele actiuni inteprinse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa au fost:
1: Reducerea numărului de obiective puse în funcțiune, care funcţionează fără
autorizaţie de securitate la incendiu
 Organizarea şi desfăşurarea de întâlniri cu factorii responsabili de la nivelul
obiectivelor pentru identificarea problemelor şi a soluţiilor care să conducă la
obţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu;
 Solicitarea informațiilor necesare actualizării bazelor de date;
 Actualizarea evidențelor operatorilor economici și a instituțiilor din zona de
competență;
 Executarea a 9 audituri la persoanele autorizate pentru efectuarea lucrărilor în
domeniul apărării împotriva incendiilor;
 Sporirea exigenței prin aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru
neobținerea avizului/ autorizației de securitate la incendiu. Au fost aplicate 55
sancțiuni, din care 11 amenzi în cuantum de 470000 lei și 44 avertismente;
 Acordarea unui număr de 296 asistențe tehnice de specialitate;
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 Executarea unui număr de 37 de activități de informare preventivă cu ocazia
manifestărilor cu afluență mare de public.
2: Scăderea numărului de victime şi a numărului de incendii la gospodăriile
populaţiei din mediul rural
 Instruirea șefilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență privind
executarea activităților preventive specifice;
 Organizarea și desfășurarea activităților de informare în zonele și la categoriile
de persoane vulnerabile;
 Verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind apărarea
împotriva incendiilor la 14 localități;
 Au fost distribuite un număr de 2061 afișe, 14425 flyere și 3210 stikere;
 S-au organizat exerciții de alarmare publică la 12 localități din județ;
 Pe linia pregătirii pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor s-au planificat,
organizat și desfășurat:
o 1 instructaj de pregătire cu șefii C.O.A.T. de la localitățile din județ;
o 1 instructaj de pregătire cu șefii celulelor de urgență de la operatorii cu risc
din județ;
o 1 convocare de pregătire cu șefii S.V.S.U. de la localități;
o 1 convocare de pregătire cu șefii S.P.S.U. de la operatori
economici/instituții.
 S-au desfășurat 4 activități de educație preventivă la unități de învățământ la care
au partivipat 200 elevi si cadre didactice.
 Subunitățile de intervenție au desfășurat activități de informare preventivă
abordând teme cu privire la sursele de aprindere din locuințe, reguli și măsuri de
apărare împotriva incendiilor și a modului de comportare în cazul izbucnirii unor
incendii.
 Au fost elaborate şi remise mass-mediei locale 7 materiale cu caracter
preventiv privind măsuri şi recomandări preventive la utilizarea sistemelor de
încălzire locală, în perioada Sărbătorilor Pascale, a minivacanţei de 1 Mai și pe
timpul campaniei agricole de vară, fiind monitorizate 28 de apariţii în presă.
3 Scăderea numărului de incendii generate de focul deschis utilizat la arderea de
mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale
 Au fost elaborate şi remise mass-mediei locale un număr de 13 materiale cu
caracter preventiv privind: măsuri şi recomandări preventive pentru folosirea
focului deschis utilizat în activităţile de igienizare a terenurilor, grădinilor şi
livezilor prin arderea resturilor vegetale, vegetaţiei uscate şi miriştilor; măsuri
şi recomandări preventive pentru pentru prevenirea incendiilor la fondul
forestier. Au fost monitorizate 50 de apariţii în presă;
 Au fost informate toate localitățile din județ cu privire la luarea măsurilor de
aplicare a prevederilor din Dispozițiile generale de apărare împotriva
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incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație
uscată și resturi vegetale;
 Au fost controlate 17 SVSU;
 Au fost aplicate 2 amenzi în cuantum de 3000 lei pentru neluarea măsurilor de
apărare împotriva incendiilor la arderea de resturi vegetale.
4: Dezvoltarea capacității profesionale a personalului
 S-a executat testarea Planului de urgență externă la Butan Gaz;
 A-au demarat acțiunile specifice actualizării planurilor de urgență externă a
operatorilor Seveso din județ;
 Au fost organizate și executate ședințe de pregătire: antrenament la accidente
cu victime multiple, la accidente rutiere cu persoane incarcerate, antrenament
în utilizarea motopompelor de mare capacitate, antrenament privind modul de
utilizare a autospecialelor de salvare și intervenție la înălțimi, antrenament în
utilizarea containerelor multirisc;
 Au fost pregătite tehnica și personalul pentru intervenția la fondul forestier/arderi
necontrolate;
 S-a executat pregătirea comună a personalului din două sau mai multe subunităţi:
o cu containerele de suport logistic al intervenţiei;
o pentru intervenţie la accidente rutiere-descarcerare;
o privind comportarea la foc a materialelor de construcţie.
 S-a asigurat participarea personalului operativ la modulele de pregătire
planificate.
5: Întocmirea și implementarea unui plan de măsuri pentru aducerea la starea de
functionalitate a CJCCI: efectuarea racordului de energie electric, dotarea
imobilului și compartimentarea sălii de ședință.
 În urma discuțiilor cu reprezentanții C.J. Dâmbovița și SDEE Muntenia Nord –
Sucursala Târgoviște a rezultat că, în ceea ce privește racordarea imobilului
C.J.C.C.I. Dâmbovița la rețeaua de alimentare cu energie electrică, urmează a
se finaliza în prima fază extinderea rețelei de medie tensiune în zona UM–
Gară, iar ulterior se vor demara lucrările pentru execuția punctului de
transformare care va deservi zona limitrofă imobilului;
 În ceea ce privește achiziția elementelor/modulelor de compartimentare a sălii
de ședință a CJCCI Dâmbovița, s-a solicitat I.G.S.U. prevederea/alocarea de
fonduri în acest sens odată cu întocmirea propunerilor de rectificare a bugetului
pe anul 2019.

13.CULTURA
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a judeţului Dâmboviţa
acţionat în trim I 2019 pe următoarele direcţii:
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 Protejarea, conservarea, şi restaurarea patrimoniului cultural mobil, imobil şi
imaterial:;
 Promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor;
 Sprijin acordat 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 lăcaşele de cult şi unităţile de
învăţǎmânt din judeţ;
 Monitorizarea strictǎ şi actualizarea permanentǎ a bazei de date a instituţiei şi
actualizarea Listei monumentelor de for public.
Obiectivele principale ale Complexului Naţional Muzeal “Curtea
Domnească“pentru sem I 2019, au fost:
• Protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural
mobil şi imobil.
Analiza obiectivului: Acesta s-a realizat prin optimizarea condiţiilor de păstrare
si valorificare (au fost monitorizate permanent aparatele de urmărire a condiţiilor
microclimatice din clădirile muzeului)
Activităţile de restaurare-conservare întreprinse asupra bunurilor de patrimoniu
din colecţiile muzeelor dâmboviţene au avut scopul de a integra în circuitul
expoziţional noi mărturii de artă, istorie şi civilizaţie;
• Demararea lucrărilor de restaurare Ansamblului Monumental „Curtea
Domnească” (Biserica Sf. Vineri, pictura Bisericii Mari Domneşti, Biserica Paraclis
şi baza Turnului Chindiei) prin accesarea de fonduri europene;
Analiza obiectivului: Proiectul de restaurare a fost aprobat, urmând ca în
perioada următoare să înceapă lucrările.
• Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin editare de publicaţii;
Analiza obiectivului: Toate articolele colectivului de cercetare au fost publicate
în reviste de specialitate.
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a desfăşurat, in semestrul I 2019
urmatoarele activitati principale:
1. Spectacol folcloric patriotic dedicat Zilei Unirii
în contextul celebrării împlinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor
Române, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, în colaborare cu Instituţia
Prefectului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte, a
contribuit la desfăşurarea evenimentului ce a avut loc în data de 24 ianuarie 2019, în
Piaţa Tricolorului din Târgovişte, începând cu ora 11.00. în cadrul evenimentului,
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a susţinut, prin intermediul Orchestrei
Populare Chindia, un scurt moment muzical patriotic, precum şi interpretarea Horei
Unirii.
2. ”De Dragobete...La hanul cu veselie”, spectacol folcloric extraordinar

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a desfăşurat, în data de 22 februarie
2019, activitatea intitulată ”De Dragobete...La hanul cu veselie”. Prin această
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activitate am dorit să familiarizăm publicul cu tradiţiile îndătinate ale poporului
român, să-i creăm fundamentul educaţiei în spirit identitar, sentimentul apartenenţei
la cultura tradiţională românească. Tradiţia sărbătorii mărţişorului are o vechime de
mii de ani, primele dovezi arheologice datând din vremea dacilor.
Activitatea a fost structurată astfel:
Un periplu muzical prin diferite zone etnofolclorice din ţară, susţinut de către
Orchestra Populară ’’Chindia” şi dr. Adriana Ion din cadrul Departamentului de
Cultură Tradiţională.
Invitaţi speciali au fost membrii Ansamblului folcloric ’’Junii valahi”, conduşi
de coregraf Dan Şetreanu.
Interpreţi de muzică populară invitaţi: Gabriel Dumitru şi Marius Chivu.
Meşterul popular Ana Maria Mincu a organizat un mini atelier de confecţionat
mărţişoare, care, ulterior, au fost dăruite publicului, însoţite de o floare de primăvară.
3. Spectacol de promovare a judeţului Dâmboviţa în cadrul Târgului de

Turism al României
Consiliul Judeţean Dâmboviţa a participat, în perioada 22-24 februarie 2019, la
Târgul de Turism al României. Astfel, în data de 23 februarie, prin intermediul
Orchestrei Populare Chindia a Centrului Judeţean de Cultură, a fost prezentat un
program artistic specific judeţului nostru.
4. Spectacol folcloric ”De dor şi drag”

în data de 29 martie 2019, Orchestra Populară Chindia a susţinut un spectacol
folcloric împreună cu elevi (solişti vocali şi instrumentişti) din cadrul Liceului de
Arte ’’Bălaşa Doamna”.
5. Programul cultural-educaţional Să ştii mai multe, să fii mai hun!”, dedicat

elevilor din învăţământul preuniversitar, a avut ca obiectiv principal promovarea
elementelor de cultură tradiţională în vederea înţelegerii caracteristicilor culturale din
satul vechi românesc.
6. ” Paştele - tradiţii şi semnificaţii - Vinerea Floriilor”, ediţia a V-a
Proiectul „Paştele - tradiţii şi semnificaţii” s-a desfăşurat în data de 19 aprilie
2019.
în cadrul acestuia a avut loc un concert coral extraordinar susţinut de Corala
Catedralei Mitropolitane din Târgovişte şi Corala bărbătească ’’Armonia” din
Constanţa.
7. Primăvara Clasică Europeană, ediţia a Vl-a

Eveniment organizat în asociere cu Primăria Municipiului Târgovişte.
Concert extraordinar dedicat Zilei Europei, susţinut de Orchestra Simfonică
„Muntenia”, dirijor Daniel Jinga şi invitaţi speciali.
8. Festivalul „Art For You” realizat în colaborare cu Liceul de Arte „Bălaşa

Doamna”
Obiectivele concursului au fost: promovarea culturii dâmboviţene, dezvoltarea
creativităţii elevilor şi formarea competenţelor de exprimare artistică. Festivalul şi-a
propus să descopere tinerele talente din învăţământul dâmboviţean în domenii
precum muzica, pictura, teatrul sau arta fotografică şi să le atragă la Liceul de Arte
pentru a le oferi o educaţie artistică specializată.
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9. Concursul Naţional de Poezie „Constantin Virgil Bănescu”

Concursul şi-a atins obiectivul propus, acela de a promova tinerii creatori de
poezie din
ţară.
10. Colocviul Internaţional „Latinitate - Romanitate - Romanitate”

Sesiunea de comunicări a reunit la Târgovişte cercetători şi cadre didactice din
învăţământul universitar şi preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, studenţi,
reprezentanţi ai mediului economic, cultural, jurnalişti etc., din ţară şi din străinătate.
11. Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală „W. A. Mozart”

realizat în colaborare cu Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”
Concursul s-a adresat copiilor şi tinerilor şcolarizaţi în sistemul vocational
muzical, care îşi doresc împlinirea într-o carieră muzicală. Concursul este recunoscut
la nivel naţional, acesta reunind, de-a lungul celor 23 de ediţii, sute de elevi şi
profesori într-un veritabil schimb de experienţă.
12. Simpozionul „Teologie şi tradiţie, spiritualitate şi modernitate.

Contribuţia patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi a traducătorilor
de cărţi bisericeşti la spiritualitatea şi cultura românească” organizat în parteneriat
cu Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei
Simpozionul s-a bucurat de o participare importantă, cu această ocazie
reunindu-se la Târgovişte personalităţi proeminente din domeniul academic din
numeroase centre universitare din ţară şi din străinătate, fiind promovate valorile
culturale şi spirituale româneşti
13. Festivalul - Concurs Naţional de Cultură şi Literatură „Primăvara

Albastră”, Pucioasa
Festivalul a fost organizat de Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, UAT
Oraşul Pucioasa, Biblioteca „Gh. N. Costescu” Pucioasa, Societatea Scriitorilor
Târgovişteni, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România - Filiala Dâmboviţa şi
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” - filiala “Mihai Viteazul”
Dâmboviţa. Parteneri la organizarea acestuia au fost: Biblioteca Judeţeană “I. H.
Rădulescu” Dâmboviţa, Editura “Bibliotheca” şi Editura Zven Print. Evenimentul s-a
desfăşurat la Centrul Cultural European din Pucioasa.
14. Festivalul Medieval Dracula
Scopul acţiunii a fost de a valorifica potenţialul istoric şi cultural imens de care
dispune municipiul Târgovişte şi de a aduce aici un număr cât mai mare de vizitator
14. ÎN DOMENIUL TINERET ŞI SPORT
Principalele coordonate, in perioada ianuarie – iunie 2019, ale Directiei
Judeteane pentru Sport si Tineret a Judetului Dambovita le-au reprezentat programele
sportive:
 Promovarea Sportului de Performanta ;
 Programul « Sportul pentru toti » ;
 Programul « Intretinerea , dezvoltarea si modernizarea bazei materiale
si sportive » .
Astfel, principalele coordonate le-au reprezentat programele sportive:
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 Promovarea Sportului de Performanta;
 Programul « Sportul pentru toti » ;
 Programul « Intretinerea , dezvoltarea si modernizarea bazei materiale
si sportive » .
a) Promovarea Sportului de Performanta:
- se afla in derulare programul national “Romania in miscare”
(subprogramul P.5.1.) prin acordarea de finantare nerambursabila a unor
proiecte sportive atribuite prin licitatie publica;
- prin infiintarea comisiei de prevenire a violentei si combatere a dopajului,
s-a continuat procesul national de prevenire a violentei si a dopajului,
precum si promovarea tolerantei si fair – play- lui in sport prin actiuni
specifice in parteneriat cu organele abilitate ;
- dezvoltarea relatiilor cu Asociatiile Judetene pe ramuri de sport si
cresterea gradului de implicare a acestora la organizarea activitatilor
sportive judetene.
b) In programul « Sportul pentru toti » s-a urmarit:
organizarea de activitati sportive - recreative in vederea atragerii unui
numar cat mai mare de participanti din toate categoriile socio- profesionale pentru
practicarea exercitiilor fizice.
In aceasta perioada s-au desfasurat 4 actiuni, precum Trofeul Sportis, Citius,
Altius, Fortius, Alerg pentru sanatate si Roza vanturilor, actiuni ce au fost cuprinse
in Calendarul Sportiv , unde au participat foarte multi copii si tineri.
Tot in aceasta perioada am demarat o serie de actiuni in centrele metodice
stabilite impreuna cu Ministerul Tineretului si Sportului in cadrul aceluiasi program
national « Romania in miscare », pe subprogramul P.5.2. – Calendarul competitional.
c) Programul « Intretinerea , dezvoltarea si modernizarea bazei materiale
si sportive “
Un interes deosebit a fost acordat cursurilor formative pentru animatori
sportivi, unde 15 cursanti au obtinut certificatul de absolvire.
In conformitate cu Legea 69 / 2000 – Legea Educatiei Fizice si Sportului si a
H.G. 884 / 2001 – Regulamentul de punere in aplicare a Legii 69 / 2000, Directia
Judeteana pentru Sport si Tineret a Judetului Dambovita a asigurat logistica necesara
pentru consiliere de noi Cluburi Sportive si Asociatii Sportive fara personalitate
juridica si Asociatii Judetene pe ramuri de sport.
Graficul de indrumare si control a fost respectat urmarindu-se la fiecare actiune
o atenta analiza cu factorii de decizie ai structurilor sportive vizitate, a problemelor
constatate. De fiecare data s-a incercat si a reusit sa se gaseasca cele mai bune solutii
pentru toate problemele semnalate in cadrul activitatilor de indrumare si control. S-a
reusit realizarea unui climat de parteneriat, credem noi ca fiind benefic sportului, cu
cele mai importante cluburi : A.F.C.Chindia Targoviste, CS Targoviste, CSS
Targoviste, CSU Targoviste, Otelul Targoviste, etc.
Impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean s-a urmarit crearea conditiilor optime
pentru desfasurarea actiunilor cuprinse in calendarul sportiv al Directiei Judeteane
pentru Sport si Tineret a Judetului Dambovita, dar si in organizarea si desfasurarea
tuturor etapelor Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar.
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Avand in vedere Programul National de prevenire a violentei si dopajului
precum si promovarea tolerantei si Fair- Play- ului in sport s-au efectuat activitati
specifice in parteneriat cu Inspectoratul Judetean Dambovita, Directia de Sanatate
Publica, Jandarmeria, Inspectoratul Judetean de Politie si Politia Comunitara. Ultima
asemenea intalnire de lucru a avut loc la sediul Directiei Judetene pentru Sport si
Tineret Dambovita in luna iunie a acestui an.
15.ALTELE
Acţiunile Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa în semestrul I 2019 au
fost orientate către :
 Colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor către INS - sediul
central, atât pentru cercetările statistice ce au ca sursă de finanţare bugetul de
stat cât și pentru cercetările statistice ce au finanţare din fonduri externe,
Punerea la dispoziţia factorilor de decizie şi agenţilor economici a datelor
necesare fundamentării şi aprecierii realizării politicilor de dezvoltare economică
şi socială în profil teritorial.
 Elaborarea de lucrări de sinteză economică, studii şi analize, informări privind
dezvoltarea economico-socială a judeţului, municipiului, oraşelor şi comunelor.
 Actualizarea fondului județean de date statistice;
 Îmbunătățirea relațiilor de comunicare atât cu furnizorii de date statistice cât și
cu beneficiarii rezultatelor anchetelor și cercetărilor statistice;
 Îmbunătăţirea managementului calităţii şi optimizarea proceselor operaţionale
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STADIUL IMPLEMENTĂRII OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN
PLANUL DE ACŢIUNI AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA PE
SEMESTRUL I 2019

Nr.
Acțiunea / obiectivul
crt.
1. POLITICA FISCAL-BUGETARĂ
Administrația Județeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa
1.
Realizarea programului de incasari
2.
Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare
3.
Cresterea ponderii incasarilor realizate prin aplicarea masurilor de executare
silita
4.
Cresterea gradului de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale
5.
Intocmirea si transmiterea in termen a situatiilor solicitate de catre ANAF si
MFP
6.
Urmarirea aplicării NM ale MFP cu privire la derularea prin trezoreriile
teritoriale, a operaţiunilor legate de răscumpararea certificatelor de depozit
pentru populaţie şi raportarea zilnică, lunară, trimestrială şi anuală la MFP a
răscumpărărilor certificatelor de depozit pentru populaţie.
7.
Potrivit Programului stabilit in conformitate cu adresa MFP nr. 111.043/1996
şi a tematicii primite de la DGRFP Ploieşti – S.I.V.A.T.L., se efectuează
verificarea activităţii trezoreriilor locale, indrumarea metodologică urmărind
respectarea instrucţiunilor şi a normelor legale.
8.
Verificarea operaţiunilor de incasări şi plăţi in numerar, lunar la trezoreriile
teritoriale potrivit Precizărilor MFP nr. 172.695/2004 şi a tematicii primite
de la DGRFP Ploieşti - S.I.V.A.T.L., vizualizarea inregistrărilor video de la
camerele de luat vederi montate la casele tezaur pentru trei zile
neconsecutive din luna anterioară, și verificarea operatiunilor și
documentelor care au stat la baza anularii subscrierilor și a revocarii
imputernicitilor în activitatea de vânzare a titlurilor de stat destinate
populatiei în cadrul Programului Tezaur
9.
Monitorizarea operaţiunilor de numărare, sortare şi reimpachetare a
numerarului care se depune la BNR Sucursala Bucureşti.
Intocmirea şi transmiterea, lunar, la DGRFP Ploieşti - S.I.V.A.T.L. a unui
10.
raport de sinteza privind desfăşurarea activităţii serviciului şi a unui raport
privind desfăşurarea activităţii casieriilor.
11.
Centralizarea cererilor de autorizare la plată a dobânzilor, primite de la
unitatea proprie şi serviciile teritoriale de trezorerie din cadrul judeţului şi
transmiterea la S.I.V.A.T.L. – DGRFP Ploieşti.

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

lunar
lunar
lunar

1
1
1

1
1
1

lunar
Lunar

1
1

1
1

Lunar

1

1

Lunar

1

1

Lunar

1

1

Lunar

1

1

Lunar

1

1

Zilnic

1

1

1

Nr.
crt.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Decontarea in SEP a tuturor operaţiunilor de plăţi şi incasări iniţiate/primite
la nivelul judeţului.
Transmiterea soldului casei de circulaţie.

Lunar

Asigurarea funcţionării sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor
financiare ale instituţiilor publice(forexebug)la nivelul unitătii proprii/tuturor
trezoreriilor operative.
Primirea de la MFP şi transmiterea către trezoreriile operative a deschiderilor
de credite din bugetul de stat, BASS, şomaj, sănătate.
Elaborarea şi raportarea execuţiei bugetului de stat, execuţia operativă a
contului Trezoreriei Statului
Alimentarea cu numerar de la BNR Sucursala Bucureşti, necesar efectuării
operaţiunilor de plăţi in numerar la trezoreriile operative şi depunerea
excedentului de numerar la BNR Sucursala Bucureşti având in vedere
Regulamentul nr.2/2005 BNR.
Asigurarea cu numerar a trezoreriilor operative.
Implementarea sistemului de raportare a situaţiilor financiare din sectorul
public – FOREXEBUG.
Asigurarea, implementarea şi funcţionarea in bune condiţii la nivelul unităţii
poprii/tuturor trezoreriilor operative din cadrul judeţului a sistemului de
Eliberarea extraselor de cont in format electronic pentru instituţiile publice
cu conturi deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului din cadrul
judeţului.
Asigurarea, implementarea şi funcţionarea in bune condiţii la nivelul unităţii
poprii/tuturor trezoreriilor operative din cadrul judeţului a sistemului de
eliberare a fişierelor cu operaţiunile derulate de operatorii economici prin
intermediul contului 50.69”Disponibil al operatorilor economici”.
Efectuarea de operaţiuni de incasări in numerar de la instituţii
publice/operatori economici, persoane fizice, etc pe baza de Chitanţă pentru
incasarea de impozite, taxe şi contribuţii precum şi operaţiuni de plăţi către
instituţiile publice pe baza CEC-urilor pentru ridicare de numerar.
Pentru certificatele de trezorerie vândute către populaţie şi transformate in
certificate de depozit, asigură răscumpărarea acestora, prin rambursarea
valorii nominale şi a dobânzii aferente.

Nr. de acțiuni
Propus
1

Realizat
1

Lunar
Trimestrial

1

1

Permanent

1

1

Permanent

1

1

Permanent

1

1

Permanent

1

1

Permanent
Permanent

1
1

1
1

permanent

1

1

permanent

1

1

permanent

1

1

zilnic

1

1

2

Nr.
crt.
24.
25.

Acțiunea / obiectivul

Emitere titluri de stat către populaţie
Verificarea, analizarea, in vederea centralizării, a bugetelor locale cu toate
anexele prevăzute de actele normative in vigoare.
Verificarea – centralizarea, analizarea situaţiilor financiare lunare şi
26.
trimestriale in vederea transmiterii la M.F.P. sau la instituţiile care le solicită,
potrivit actelor normative in vigoare.
Verificarea, analizarea, in vederea centralizării a situaţiilor privind numărul
27.
de personal şi fondul de salarii potrivit legislaţiei in vigoare.
28.
Asigurarea, repartizarea, verificarea lunară, analizarea obligatorie şi
informarea privind alocarea şi utilizarea sumelor din I.V.G. si T.V.A. la
M.F.P. precum şi la nivel de A.J.F.P. şi instituţiile care solicită aceste
informaţii.
29.
Asigurarea repartizarea, verificarea, analizarea in vederea centralizării a
proiectelor de buget solicitate de M.F.P.şi transmise potrivit legislaţiei in
vigoare.
Directia Regionala Vamala Ploiesti - Biroul Vamal de Interior Dambovita
Activitate vamala
30.
Vămuirea cu operativitate a mărfurilor. Număr operaţiuni import export
efectuate total, din care:
31.
- operaţiuni import
32.
- operaţiuni export
33.
Controlul ulterior asupra operaţiunilor vamale anterioare. Număr declaraţii
vamale reverificate
34.
Îmbunătăţirea continuă a gradului de colectare a veniturilor din activitatea
vamală şi fiscală datorate bugetului comunitar şi naţional
35.
Încasări în vama drepturi vamale total, din care:
36.
- din activitatea curenta
Activitate in domeniul supravegherii si mişcării produselor accizabile
37.
Activitatea de supraveghere a producţiei şi a circulaţiei mărfurilor
accizabile, din care:
38.
- operaţiuni de supraveghere a mişcărilor de produse accizabile în regim
suspensiv, total din care:
39.
- pe teritoriul naţional

Termen

Nr. de acțiuni

lunar
lunar

Propus
1
1

Realizat
1
1

zilnic

1

1

zilnic

1

1

zilnicl

1

1

zilnic

1

1

01.04-30.06.2019

-

10.000

01.04-30.06.2019
01.04-30.06.2019

-

4.338
5.662

01.04-30.06.2019

-

133

permanent

permanent

permanent

01.04-30.06.2019
01.04-30.06.2019

29.490.000
29.490.000

26.866.984 lei
26.866.984 lei

01.04-30.06.2019

-

925

01.04-30.06.2019

-

493

01.04-30.06.2019

-

378

3

Nr.
crt.
40.
41.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni

01.04-30.06.2019

Propus
-

Realizat
115

01.04-30.06.2019

-

377

01.04-30.06.2019

-

53

01.04-30.06.2019
01.04-30.06.2019

-

2
120

01.04-30.06.2019

-

120

01.04-30.06.2019
01.04-30.06.2019
01.04-30.06.2019
01.04-30.06.2019

-

6
0
0
6

01.04-30.06.2019
01.04-30.06.2019
01.04-30.06.2019
01.04-30.06.2019

-

5
103
11
1

2. PROTECŢIA CONSUMATORILOR
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Respectarea prevederilor legale privind atestarea produselor traditionale 17.12-18.01.2019
54.

2

2

07-18.01.2019
21.01-01.02.2019

7
4

7
4

01-08.03.2019
18.-28.02.2019

9
12

9
12

04-15.02.2019

11

11

- intracomunitar
- operaţiuni de control a mişcărilor de produse accizabile în regim suspensiv
de accize
42.
- acţiuni de sigilare sau desigilare, efectuate la antrepozitele
fiscale de producţie şi la gospodăriile individuale care deţin
cazane de ţuică – tip alambic
43.
- prelevarea de probe din produse accizabile
44.
Număr controale inopinate efectuate, total din care:
45.
- verificări în vederea acordării autorizaţiilor şi atestatelor de
către autoritatea vamală, operatorilor economici cu produse
accizabile
Sancţiuni aplicate
46.
- nr. procese verbale de sancţionare a contravenţiilor întocmite
47.
- amenzi aplicate
48.
- amenzi încasate
49.
- avertismente scrise si verbale
Autorizaţii , atestate emise
50.
- nr. autorizaţii de utilizator final
51.
- nr. atestate pentru comercializare en-detail de produse energetice
52.
- nr. atestate pentru comercializare en-gros de produse energetice
53.
- nr. atestate pentru comercializare en-gros a produselor de tutun, alcool

55.
56.
57.
58.
59.

romanesti
Respectarea prevederilor legale la comercializarea mierii
Respectarea prevederilor legale la comercializarea echipamentelor de uz
casnic
Respectarea prevederilor legale la comercializarea florilor
Respectarea prevederilor legale la comercializarea legumelor si fructelor
proaspete
Respectarea prevederilor legale privind comercializarea produselor
cosmetice

4

Nr.
crt.
60.
61.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Respectarea prevederilor legale la comercializarea articolelor textile
20-30.03.2019
Respectarea prevederilor legale la comercializarea bauturilor prin dozatoare
20-29.03.2019
automate
Respectarea prevederilor legale la comercializarea articolelor de incaltaminte
01-12.04.2019
62.
Respectarea prevederilor legale la prestarea serviciilor funerare
11-22.03.2019
63.
Respectarea
prevederilor
legale
la
comercializarea
pestelui
08-19.04.2019
64.
Respectarea prevederilor legale la comercializarea produselor alimentare
19-30.04.2019
65.
specific sarbatorilor pascale
Respectarea prevederilor legale la comercializarea alimentelor in unitatile de
Permanent –
66.
comercializarea din mediul urban si rural
tematica proprie
Respectarea prevederilor legale la comercializarea suplimentelor alimentare
02-10.05.2019
67.
3. FONDURI EUROPENE
Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa, Compartimentul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale
Întocmirea Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor
68.
naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor
Sem. I
externe în colaborare cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi serviciile publice
deconcentrate
Întocmirea Planului de măsuri judeţean, în conformitate cu documentele
69.
programatice referitoare la integrarea europeană, în colaborare cu Consiliul
Sem. I
Judeţean Dâmboviţa, serviciile publice deconcentrate, societatea civilă şi
autorităţile administraţiei publice locale
Întocmirea Raportului privind modul de realizare a acţiunilor cuprinse în
70.
Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor naţionale, a
Sem. I
politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe pe anul
2018
Întocmirea Raportului privind modul de realizare a acţiunilor cuprinse în
71.
Planul de măsuri judeţean, în conformitate cu documentele programatice
Sem. I
referitoare la integrarea europeană pe anul 2018
Activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile
72.
administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare
Permanent
externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme
internaţionale
Participarea, în calitate de partener, la elaborarea/implementarea de proiecte
În funcție de
73.

Nr. de acțiuni
Propus
10
5

Realizat
10
5

10
5
9
20

10
5
9
20

236

236

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

0

1
5

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

finanţate din fonduri externe nerambursabile
Monitorizarea proiectelor finanţate în cadrul Instrumentelor Structurale ale
Uniunii Europene/fonduri guvernamentale

solicitări

74.

Trimestrial

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

2
2

75.
76.

Întocmirea Rapoartelor privind activitatea de relaţii internaţionale şi
actualizarea Registrului Delegaţiilor Străine
Întocmirea documentelor prevăzute de Ordinul MAI nr. 143/2015 privind
relaţiile internaţionale în cadrul MAI (solicitare aviz, întocmire informare)

Atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură cu procesul
de integrare europeană şi încheierea de protocoale de colaborare în
vederea desfăşurării unor acţiuni comune
4. TURISM
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
78.
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii tehnice pentru cresterea
potentialului turistic din masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa
79.
Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea
Rezervaţiei de zimbri „Neagra”
80.
Refacerea sitului contaminat istoric de la TITU
81.
Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea
Complexului de clădiri şi fortificaţii medievale „Curtea Domnească”
din Târgovişte

Permanent

0

2

Permanent

0

1

Permanent

-

1

2019

1 acţiune

1 acţiune

Trim. II 2019

1 acţiune

1 acţiune

Trim. II 2019
Sem. I 2019

1 acţiune
1 acţiune

1 acţiune

77.

82.

Festivalul „Dracula”
Obiectiv: Promovarea judeţului Dâmboviţa şi a turismului dâmboviţean prin
organizarea unor evenimente culturale prin care este evocat trecutul istoric al
acestuia.

83.
Finalizare obiective Zona montană înaltă:
5. MUNCĂ ȘI JUSTIȘIE SOCIALĂ
Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa

1 acţiune
15 – 17 iunie

Sem. I 2019

1. Târg de meşteşuguri din
perioada medievală;
2. Workshop-uri;
3. Recitaluri de muzică
medievală;
4. Paradă;
5. Spectacol istoric.
1 acţiune

Festivalul „Dracula”
Obiectiv: Promovarea judeţului
Dâmboviţa
şi
a
turismului
dâmboviţean prin organizarea unor
evenimente culturale prin care este
evocat trecutul istoric al acestuia.

1 acţiune

6

Nr.
crt.
84.

Acțiunea / obiectivul

Termen

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

30.06.2019

85.

Eficientizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a
capacităţii de muncă

30.06.2019

86.

Informarea, în domeniul propriu de competenţă, a persoanelor
interesate cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin, în aplicarea
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate
socială

30.06.2019

87.

Reducerea numărului de contestaţii a deciziilor de pensie sau
modificărilor de drepturi.

30.06.2019

a

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat
S-au înregistrat
cereri de
prestaţii AMBP; au fost
evaluate riscurile de accidente
de muncă şi boli profesionale
pe cele 4 componente pentru 6
posturi/lună (un total de 18
posturi) şi un număr total de
prestaţii de 248.
Cazuri noi – 562;
Ameliorări – 134;
Agravări – 210;
Depensionări – 2;
Menţineri –3120
Actualizarea şi diseminarea
informaţiilor
referitoare
la
legislaţia europeană în domeniul
coordonării
sistemelor
de
securitate socială, precum şi la
informaţiile puse la dispoziţia
MMFPSPV
referitoare
la
drepturile
şi
obligaţiile
lucrătorilor migranţi care circulă
în interiorul Uniunii Europene,
în
domeniul
determinării
legislaţiei aplicabile. Cereri
înregistrate – 306;
Verificarea
suplimentară
a
deciziilor
emise
pentru
reducerea numărului de erori.
Acordarea de audienţe, în
vederea clarificării unor aspecte
7

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

88.

Stabilirea drepturilor de pensii conform Legii nr.263/ 2010 privind
sistemul unitar de pensii publice

89.

Clarificarea unitară a unor aspecte apărute în procesul de soluţionare a
problematicii specifice, la nivelul CNPP şi CTP.

Permanent

90.

Implementarea, în domeniul propriu de competenţă, a regulamentelor
europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr.
883/2004, 987/2009, 1408/71, 574/72, la nivel CTP.

Permanent

91.

Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori,
posibilitatea existenţei în plată, în paralel, a mai multor dosare de
pensii, identificarea plăţilor necuvenite de pensii anticipate, anticipate
parţial, de invaliditate sau de urmaş, plăţi nelegale de asigurări sociale
sau introducerea eronată a CNP)

30.06.2019

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat
rezultate
din
neînţelegerea
modului de calcul, care conduc
la formularea de contestaţii.
S-au înregistrat 246
de
contestaţii, din care 2 înaintate
Comisiei
Centrale
de
Contestaţii din cadrul Casei
Naţionale de Pensii Publice,
restul fiind soluţionate în
teritoriu,
cu
răspuns
administrativ.
Înscrieri noi – 1912;
Modificări drepturi–2084;
Ajutoare de deces –3046;
Sesizarea in timp util a tuturor
aspectelor
care
necesită
clarificare unitară.
Atestarea
drepturilor
de
securitate socială lucrătorilor
migranţi care fac obiectul
acordurilor
bilaterale,
în
domeniul propriu de competenţă
(pensii, alte drepturi de asigurări
sociale şi asigurare la accidente
de muncă şi boli profesionale).

Suprapuneri ale bazelor de date
proprii, precum şi cu cele ale
autorităţilor competente pentru
evidenţa populaţiei, în vederea
identificării unor astfel de
8

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat
cazuri, procedând la corectarea
datelor, la constatarea debitelor
şi la
recuperarea sumelor
încasate necuvenit.
Raportarea lunară a situaţiilor
identificate şi a sumelor
recuperate.

92.

93.

Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial,
la nivelul CTP

30.06.2019

94.

Reducerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile

30.06.2019

Numărul cazurilor semnalate
– 1017, din care au fost
soluţionate 981.
actualizare
ROF
+
componenţa
comisiei
de
monitorizare;
- stabilire obiective generale şi
specifice ale CJP Dâmboviţa
conform Ord. 600/2019;
- actualizarea registrului de
riscuri al CJP DB.
Încadrarea în baremul de
cheltuieli cu bunuri şi servicii
aferent anului 2017.
Reducerea
cheltuielilor
de
funcţionare ale caselor teritoriale
de pensii. Justificări temeinic
fundamentate
referitoare la
oportunitatea şi
necesitatea
achiziţiei de bunuri şi servicii.
Faţă de aceeaşi perioadă a
anului
trecut
costul
9

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

95.

Respectarea criteriilor şi a procedurii de alocare a biletelor de
tratament

30.06.2019

96.

Contracte de asigurare

30.06.2019

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa
97.
Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor din grupurile vulnerabile pe
piața muncii (tinerii NEET, șomerii de lunga durată, persoanele de etnie
roma, persoanele cu dizabilităţi, persoane eliberate din detenție, tinerii
postinstituţionalizaţi)
30.06.2019

Nr. de acțiuni
Propus

Persoane vulnerabile
cuprinse în măsuri active :
 Tineri NEET : 2000
 Şomeri de lungă durată :
1000
 Persoane de etnie roma 625
 Persoane cu handicap: 5
 Persoane cu handicap
încadrate prin
subvenționarea locului
de muncă: 2

Realizat
cheltuielilor materiale s-a
redus de la 70.841,42 lei RON
la 68.007,77 lei RON (un
procent de 4%); cheltuielile
materiale sunt compuse din:
cheltuieli
de
funcţionare,
cheltuieli cu rechizite, cheltuieli
de
judecată
şi
servicii
(întreţinere tehnică de calcul,
transport valori, aer condiţionat
şi centrală telefonică, închiriere
spaţiu depozit arhivă pasivă,
închiriere
spaţiu
serviciu
expertiză medicală, legătorie).
- - cereri bilete –740;
- bilete repartizate – 1125;
- bilete vândute – 911.
- în baza Legii nr. 263/2010 –
221;







Tineri NEET : 1055
Şomeri lungă durată : 532
Persoane de etnie roma - 634
Persoane cu handicap: 10
Persoane cu handicap încadrate
prin subvenționarea locului de
muncă: 2

10

Nr.
crt.
98.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Satisfacerea unui număr cat mai mare de oferte de locuri de muncă vacante
30.06.2019

99.

Implementarea masurilor active si preventive pentru șomeri

30.06.2019

Nr. de acțiuni
Propus
Realizat
Indicator propus : Grad de
ocupare a locurilor de
Realizat : 80,2%
muncă vacante aflate în
evidenţa AJOFM : 80%
Persoane înregistrate în
evidenţă , beneficiare de
măsuri active, prin :
 Servicii de mediere a
muncii : 9000 cuprinse/
3000 încadrate
 Servicii de informare şi  Servicii de mediere a muncii :
consiliere profesională :
7613 cuprinse/ 3345 încadrate
6000
 Servicii de informare şi
 Servicii de consultanţă
consiliere profesională : 5517
şi asistenţă pentru
 Servicii de consultanţă şi
începerea unei activităţi
asistenţă pentru începerea unei
independente sau
activităţi independente sau
iniţierea unei afaceri : 50
iniţierea unei afaceri : 29
cuprinse / 2- ocupate
cuprinse / 0 ocupate
 Încheierea de contracte  Încheierea de contracte de
de solidaritate, pentru
solidaritate, pentru persoanele
persoanele marginalizate
marginalizate social : 3
social : 7
 Stimularea mobilităţii forţei de
 Stimularea mobilităţii
muncă : 13
forţei de muncă : 10
 Completarea veniturilor
 Completarea veniturilor
salariale pentru şomerii care se
salariale pentru şomerii
încadrează în muncă : 92
care se încadrează în
 Prima de activare pentru
muncă : 130
şomerii neîndemnizaţi : 239
 Prima de activare pentru  Prime inserţie acordate
şomerii neîndemnizaţi :
absolvenţilor : 0
100
 Prime inserţie acordate
absolvenţilor : 0
11

Nr.
crt.
100.

Acțiunea / obiectivul

Nr. de acțiuni

Termen

Prevenirea șomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative
ocupaționale pentru tineri intr-o perioada maxim de 4 luni de la data
înregistrării si 6 luni in cazul adulților, prin formare profesională,
reconversie, oferta de loc de muncă sau alte măsuri de ocupare (inclusiv prin
asigurarea orientării profesionale)

Propus


Rata de cuprindere în
măsuri active, a
tinerilor, în primele 4
luni de la înregistrare :
100%

Realizat



Rata de cuprindere în măsuri
active, a tinerilor, în primele 4
luni de la înregistrare : 100%



Rata de cuprindere în măsuri
active, a adulţilor, în primele 6
luni de la înregistrare : 95,8%



Contracte de solidaritate
încheiate : 3



Persoane supuse riscului de
marginalizare socială, încadrate
:2



Organizarea a 30 cursuri de
formare profesională
519 persoane cuprinse în
cursuri de formare profesională
(din care, 94 beneficiari
contracte ucenicie)
181 persoane încadrate ca
urmare a absolvirii cursurilor
de formare

30.06.2019


101.



Sprijinirea ocupării persoanelor supuse riscului marginalizării sociale, prin
includerea n masuri active si asigurarea altor forme de suport specifice
30.06.2019



102.



Stimularea participării la formare profesională, cu reprezentarea echilibrată
în funcție de mediul de rezidență a șomerilor (urban/rural), nivelul de studii
și vârstă


30.06.2019

Rata de cuprindere în
măsuri active, a
adulţilor, în primele 6
luni de la înregistrare :
100%
Încheiere contracte de
solidaritate pentru
persoanele supuse
riscului de marginalizare
socială : 7
Persoane supuse riscului
de marginalizare socială,
propuse pentru încadrare
:2
Organizarea a 36
cursuri de formare
profesională
536 persoane cuprinse în
cursuri de formare
profesională






103.

Sprijinirea angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul șomerilor

30.06.2019



175 persoane încadrate
ca urmare a absolvirii
cursurilor de formare
Vizite la angajatori :



Vizite la angajatori : 288
12

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Nr. de acțiuni

Termen

Propus


104.

Asigurarea perfecționării pregătirii profesionale a personalului propriu în
scopul creșterii gradului de competenţă a angajaților

30.06.2019

105.

Absorbția fondurilor europene în vederea dezvoltării capacităţii SPO pentru
creşterea calităţii serviciilor oferite şi a satisfacţiei clienţilor

30.06.2019

250
Subvenţii oferite
angajatorilor pentru
încadrarea în muncă a :
- Persoane cu vârsta
de peste 45 ani : 155
- Unici susţinători ai
familiilor
monoparentale : 2
- Încadrarea tinerilor
NEETs: 5
- Încadrarea şomerilor
de lungă durată : 2
- Încadrarea
absolvenţilor : 50
- Încadrarea
persoanelor cu
handicap : 2
Pregătirea profesională a
funcţionarilor din cadrul
instituţiei se va realiza în
funcţie de bugetul aprobat
şi nevoile de perfecţionare
identificate în cadrul
evaluării anuale a
personalului propriu.

Dezvoltarea de proiecte
POCU 2014 – 2020, Axa
prioritară 3 – Locuri de
muncă pentru toţi,



Realizat
Subvenţii oferite angajatorilor
pentru încadrarea în muncă a :
- Persoane cu vârsta de peste
45 ani : 352
- Unici susţinători ai
familiilor monoparentale :
4
- Încadrarea tinerilor NEETs:
40
- Încadrarea şomerilor de
lungă durată : 0
- Încadrarea absolvenţilor :
25
- Încadrarea persoanelor cu
handicap : 2

În primul semestru al anului 2019
au avut loc:
-2 întâlniri de lucru –directori
executivi;
-o întâlnire de lucru – IT;
-o întâlnire de lucru – consilieri
juridici;
-o sesiune de formare
" Strategia de formare profesională
a personalului propriu al ANOFM".
Toate intalnirile de lucru s-au
desfaşurat la CNFPPP Râşnov.
Proiectele au fost validate şi au
intrat în perioada de
evaluare/contractare de către AM
POCU
13

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus
Realizat
Obiectivele Specifice 3.10
şi 3.11 - Adaptarea
Notă : Începând cu ianuarie 2019,
structurilor SPO de la nivel AJOFM Dâmboviţa participă la
naţional şi teritorial privind implementarea a 6 proiecte POCU
nevoile pieţei muncii şi
prin care sunt sprijinite persoanele
Creşterea satisfacţiei
aflate în cautarea unui loc de
clienţilor SPO, angajatori şi muncă şi angajatorii prin acordarea
persoane aflate în căutare de de prime şi subvenţii (inclusiv
loc de muncă
ucenicie la locul de muncă) :
 INTESPO – Inregistrarea
 Sprijin pentru
Tinerilor in Evidențele
incluziunea persoanelor
Serviciului Public de Ocupare
cu dizabilităţi pe piaţa  UNIT 4 – Ucenicie și stagii
muncii prin dezvoltarea
pentru șomerii non-NEET din
unei reţele de specialişti
Regiunile mai puțin dezvoltate
ai SPO – INCLUDDIS;
 PROACCES RMPD  Relaţia
SPO
cu
Stimularea mobilității si
angajatorii;
subvenționarea locurilor de
muncă pentru șomeri si
 Managementul de caz –
persoane inactive”
Proces de incluziune pe

UNIT 5 RMD și RMPD –
piaţa forţei de muncă a
persoanelor cu nevoi
Ucenicie și stagii pentru
complexe
șomerii non-NEET din
regiunile mai dezvoltate și
mai puțin dezvoltate
 ACTIMOB NEETs–Activare şi
mobilitate tineri NEETs
 PROACCES 2 – Stimularea
mobilității și subvenționarea
locurilor de muncă pentru
șomeri și inactivi
14

Nr.
Acțiunea / obiectivul
crt.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa
106. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii
- Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
107. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.U.G nr.
25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României
108. Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr.
156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, cu
modificările şi completările ulterioare.
109. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.
344/2006 şi a H.G. nr.104/2007 privind detaşarea salariaţilor în cadrul
prestării de servicii transnaţionale.
110. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată.
111. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 905/2017
privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
112. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate
de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare.
113. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 alin. 1 şi
2 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița
114. 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

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Sem . I
2019

537

542

Sem. I
2019

4

4

Sem. I
2019

2

2

Sem. I
2019

5

5

Sem. I
2019

4

4

Sem. I
2019

170

170

Sem. I
2019

6

6

Sem. I
2019

25

25

Lunar

6

6

15

Nr.
crt.

122.

123.

Acțiunea / obiectivul
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
Acordarea unor alocatii familiale si prestatii de asistenta sociala:
- alocatia de stat pentru copii - cuantum:
- 300 lei pentru copiii pana la 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu
handicap;
- 150 lei pentru copii cu varsta cuprinsa intre 2 – 18 ani si 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 15 lei/zi pentru copil;
-cuantumul este de 16 lei/zi pentru adult.
-plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap incepand cu
01.01.2019 conform Hotararii nr. 1019/2018 si a Legii nr. 448/2006.
Aplicarea prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie
socială în perioada sezonului rece si Hotararii Guvernului nr. 920/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de
protecţie socială 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

Nr. de acțiuni

Termen

Lunar

Lunar

6

Propus

Realizat

6

6

6
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Nr.
crt.
124.

125.

126.

127.

Acțiunea / obiectivul
acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.
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.
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 Catedrala Eroilor, pentru Camin pentru persoane varstnice si
Asociatia Benessere pentru Centrul rezidential pentru ingrijire si asistenta
Caminul Villa Orhideea;
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
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)monitorizarea si evaluarea derularii investitiilor finantate de M.M.J.S. la
unitati de asistenta sociala;
d)monitorizarea, controlul si evaluarea derularii tuturor activitatilor necesare
implementarii proiectelor de interes national
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

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Lunar

6

6

Permanent

6

6

Permanent

6

6

Permanent

6

6
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

131.
132.

133.
134.

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Permanent

6

6

Sem. I 2019

3

3

-Încheierea de parteneriate public - private pentru dezvoltarea de activități de
educație, recreere, sănătate, evaluare și consiliere vocațională, formare
profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile, etc.
- Organizarea de cursuri de instruire /formare profesională cu asistenții
personali ai persoanelor cu handicap grav din județ
- Atragerea de fonduri pentru organizarea de cursuri de instruire /formare
profesională cu personalul care asigură îngrijire și supraveghere copiilor /
persoanelor cu handicap în centre rezidențiale din structura DGASPC
Dâmbovița, precum și cu asistenții maternali profesioniști
Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în furnizarea de
servicii sociale conform standardelor prevăzute în legislație

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

4

4

- Derulare proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
copiilor” ID MySMIS 127169, în care DGASPC Dâmbovița este partener.
Proiectul este depus de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor

Sem. I 2019

1

1

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 si evaluarea respectarii standardelor minime de calitate de catre
furnizorii de servicii sociale;
d)Evaluarea si controlul altor masuri, programe si proiecte din domeniul
asistentei sociale/alte tipuri de controale.
128.
Comisia pentru aplicarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor
deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
-Stabilirea dreptului de beneficiar de catre Comisia pentru aplicarea
Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6
martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in
prizonieri
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa
129.
Creșterea calității serviciilor sociale din județ

130.

Termen

18

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

0

0

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

4

4

Copilului și Adopție, în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea
numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de
asistenți maternali”. Prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.
276/20.11.2018, a fost aprobată implementarea și cofinanțarea în sumă de
925.628,73 lei, durata de implementare fiind de 5 ani.

135.

136.

137.

138.
139.

- Derulare proiect ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”,
privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.
Proiectul este inițiat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între
Femei și Bărbați, iar DGASPC Dâmbovița este partener. În cadrul
proiectului, în județul Dâmbovița va fi creată o Locuință protejată, precum și
servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinet de consiliere
vocațională pentru victimele violenței domestice.
DGASPC Dâmbovița a semnat în data de 09.11.2018, Acordul de
parteneriat, contribuția proprie în cadrul proiectului fiind de 22,743.43 lei
(0,045% din valoarea totală), iar durata de implementare va fi de 4 ani.
- Derulare proiect "Sistem Național de Management privind Dizabilitatea
- SNMD", finanțat prin bugetele Autorității Naționale pentru Persoanele cu
Dizabilități, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și
Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Proiectul își propune să dezvolte și
să implementeze o platformă națională centralizată, pentru colectarea,
stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la cazurile persoanelor cu
handicap (adulți și copii cu certificate de încadrare în grad și tip de handicap,
sau care sunt la prima evaluare privind obținerea certificatului) către
autoritățile publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri
instituționali. Perioada de implementare este de 2 ani.
- Încheierea de contracte de voluntariat cu persoane cu disponibilitate pentru
susținerea activităților de educație nonformală pentru copii și tineri din
sistemul de protecție, precum și sprijin acordat persoanelor adulte în
dificultate
- Continuarea și extinderea programului de donații și sponsorizări pentru
activitățile de reintegrare în familie a copiilor din familii defavorizate,
prevenirea separării copiilor de familie și susținerea persoanelor în dificultate
Prevenirea separării copiilor de familie, în vederea reducerii numărului
de copii care beneficiază de măsură de protecție specială
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Nr.
crt.
140.
141.
142.
143.
144.

145.
146.

147.
148.
149.

Acțiunea / obiectivul

Termen

- Monitorizarea serviciilor furnizate în centre de zi pentru copii în dificultate
- Dezvoltarea serviciilor de planificare familială și contracepție, în
parteneriat cu Fundația SERA România
- Monitorizarea cazurilor de mame minore, gravide în risc social, acordare de
sprijin individualizat
- Participarea alături de alți parteneri sociali la campanii de intervenție
specializată pentru prevenirea abandonului școlar și prevenirea violenței în
familie
- Derulare proiect "Reintegrarea/integrarea copiilor beneficiari ai unei
măsuri de protecție specială", derulat în baza unui Acord de parteneriat
încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Dâmbovița și Fundația "SERA ROMÂNIA".
Dezvoltarea, modernizarea și accesibilizarea serviciilor specializate
existente pentru copii, tineri în dificultate în familie, copii /tineri cu
dizabilitati și/sau deficiențe de integrare socială
- Derulare proiect „Alternative for Social Support Inspiring
Transformation - ASSIST”, care pune un accent deosebit pe elaborarea și
implementarea de noi proceduri de lucru, în vederea integrării socioprofesionale a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul de
protecție specială. Proiectul se derulează în cadrul programelor finanțate de
Comisia Europeană- programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie, acțiunea
Dezvoltarea capacităților în domeniul drepturilor copilului -parteneriat cu
DGASPC Argeș, DGASPC Vâlcea și Media One Prahova. Prin Hotărârea
Consiliului Județean Dâmbovița nr. 101/18.04.2018, a fost aprobată
implementarea proiectului ASSIST și cofinanțarea corespunzătoare
DGASPC Dâmbovița, în valoare de 10.620,90 euro. Perioada de
implementare este de 2 ani.
- Atingerea indicatorilor din proiect în cadrul Centrului de recuperare,
socializare și consiliere a copilului cu dizabilităţi destinat copiilor cu autism
şi sindrom Down
- Diversificarea serviciilor de recuperare la domiciliu furnizate de Echipa
Mobilă din cadrul Centrului de recuperare pentru copii cu handicap
Târgoviște
- Furnizarea de servicii specializate la capacitate în cadrul Centrului de

Nr. de acțiuni

Sem. I 2019
Sem. I 2019

Propus
1
1

Realizat
1
1

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

0

0

Sem. I 2019

4

4

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

1

1
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Sem. I 2019

2

2

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

3

3

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

3

3

- Distribuirea de broşuri şi alte materiale informative, sub formă de articole
de presă, interviuri şi reportaje în mass-media, referitor la activitatea
instituției

Sem. I 2019

1

1

- Stabilirea contactelor cu mass-media şi organizarea conferinţelor de presă
tematice, a evenimentelor speciale, sărbători, simpozioane, seminarii, etc.
160.
- Actualizarea permanentă a paginii web a instituţiei cu informații de interes
public
6. EDUCAȚIA
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019

1

1

150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

158.

159.

recuperare pentru copilul cu handicap Găești (deschis în anul 2018 cu
sprijinul Fundației SERA România) și în cadrul Centrului rezidențial pentru
copii și tineri: case, module de tip familial Găești
Reducerea perioadei de furnizare a serviciilor de protecție specială
pentru copii în dificultate
- Sprijinirea, conform prevederilor legale, a reintegrării în familie sau a
adopției, pentru copiii cu măsură de protecție specială.
- Reevaluarea și clarificarea situației familiale a tuturor copiilor cu măsură de
protecție specială, în special cu vârsta mai mică de 14 ani
Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliu
și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, prin
dezvoltarea de servicii sociale adecvate
- Consilierea autorităților publice locale pentru organizarea activitatilor,
dezvoltarea serviciilor, identificare surselor de finanțare, precum și
extinderea rețelei de asistenți personali angajați de primării
- Atingerea indicatorilor prevăzuți în proiect în cadrul Serviciului de
recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap
- Atingerea indicatorilor prevăzuți în proiect în cadrul Centrului de consiliere
și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice
Popularizarea drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultate în
vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind
problematica specifică a copilului şi a familiei în situaţie de risc sau în
dificultate
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Nr.
crt.
161.

162.
163.
164.

165.

166.
167.
168.
169.

Acțiunea / obiectivul
1.1. Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui
curriculum adaptat nevoilor de instruire ale unor elevi/grupuri de
elevi și a unor programe complementare
Elaborarea ofertei de școlarizare pentru unitățile de învățământ de stat și
particulare/ alternativele educaționale.
Elaborarea / dezvoltarea de curriculum opțional (CDȘ/ CDL) relevant în
raport cu cerinţele pieţei muncii, în colaborare cu specialişti selectaţi de la
agenţii economici
Derularea la nivelul unităților de învățământ a unor programe de activitate
diferențiată pentru progres în învățare (în cadrul lecțiilor, al programelor de
educație remedială și al unor programe de pregătire a elevilor capabili de
performanță).
Monitorizarea/ verificarea modului de organizare/ implementare a
programelor de educație remedială la nivelul unităților de învățământ
Organizarea și desfășurarea concursurilor și olimpiadelor şcolare din
calendarul M.E.N., respectiv al ISJ Dâmbovița
Popularizarea performanţelor şcolare, premierea elevilor cu rezultate bune
la etapele: judeţeană, interjudeţeană, regională, naţională a olimpiadelor şi a
concursurilor, atestatelor internaţionale
Monitorizarea aplicării la clasă a achizițiilor dobândite de cadrele didactice
prin programele de formare
Coordonarea, monitorizarea/ verificarea implementării programelor A doua
şansă pentru învăţământul primar/ secundar inferior și Școală după școală
Monitorizarea/ verificarea integrării elevilor care au studiat în străinătate
înscriși/ reînscriși în școli din județul Dâmbovița
Evaluarea, prin inspecțiile de specialitate, a preocupării cadrelor didactice
pentru:
utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare;
tratarea diferențiată și individualizată a predării – învățării –
evaluării;
asigurarea unui volum al temelor pentru acasă adecvat vârstei
elevilor
calitatea implementării curriculumului la fiecare disciplină de

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Trim. I 2019

1

1

Trim. I 2019

1

1

Semestrul II 20182019

1

1

Calendarul M.E.N.,
respectiv al ISJ
Dâmbovița

6

6

Semestrial

3

3

Martie 2019

1

1

Martie 2019

1

1

Conform graficelor
de inspecție la
fiecare specialitate

5

5
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Nr.
crt.

170.

171.
172.

173.
174.

175.

176.

177.
178.
179.

Acțiunea / obiectivul
învățământ
îmbunătățrea rezultatelor școlare ale elevilor
Informarea cadrelor didactice pe problematica utilizării metodelor moderne
de predare-învățare-evaluare diferențiate, adecvate nevoilor reale ale
elevilor.
Consilierea cadrelor didactice pentru aplicarea noilor programe pentru
învățământul preșcolar și gimnazial- clasa a VI-a, respective a VII-a, și
pentru sporirea calității în educație
Asigurarea bazei logistice necesare organizării concursurilor/ olimpiadelor
școlare, a materialului didactic necesar procesului de predare-învățareevaluare
Derularea parteneriatelor în vederea atingerii obiectivelor propuse prin
proiecte instituționale de mobilitate finanțate prin Programul Erasmus+,
Acțiunea cheie 1, și care vizează adecvarea demersului didactic la nevoile
elevilor de către profesorii participanți la mobilități în scop de formare
1.2. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor și
specificului local
Desfășurarea unor activități educaţionale extraşcolare/ proiecte pentru
sănătate/ educaţia civică/ educaţia cultural artistică şi ştiinţifică/ educaţia
ecologică/ educaţia prin sport/ educaţia rutieră/stimularea interesului pentru
lectură etc.
Monitorizarea/ verificarea activităţilor organizate de unităţile de învăţământ
în cadrul programului „Şcoala altfel”

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Semestrial
–
activități metodice
Martie-aprilie 2019

1

1

Mai-iunie

1

1

Semestrial, conform
graficului
de
monitorizare

2

2

Periodic

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

Ianuarie – mai
2019,
conform
graficelor unităților
școlare
Coordonarea activităţilor de voluntariat, prin integrarea în comunitate şi prin Permanent
dezvoltarea educaţională a beneficiarilor aflaţi într-o situaţie vulnerabilă,
urmare a aportului membrilor comunităţii – preșcolari și elevi voluntari din
unităţile de învăţământ (Strategia Naţională Acţiunea Comunitară/ SNAC)
Derularea parteneriatelor educaţionale interne şi internaţionale, a Permanent
schimburilor interculturale și a proiectelor Erasmus+ (Acțiunea cheie 1 și 2)
1.3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, examenele de
bacalaureat și de certificare a calificării profesionale
Activităţi de pregătire specifice (tutorat) şi prin organizarea simulărilor Conform graficelor
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Nr.
crt.

180.

181.
182.
183.

184.

185.

186.
187.

Acțiunea / obiectivul
pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a şi pentru examenul de
bacalaureat 2019 (pretestări conform structurii de subiecte oferite de
C.N.E.E.)
Monitorizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a
simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat.
Monitorizarea organizării și desfășurării evaluărilor naționale, a examenelor
de bacalaureat și de certificare a calificării profesionale.
Asigurarea logisticii necesare pentru EN 2-4-6-8, pentru examenul de
bacalaureat, de certificare a calificării profesionale 2018
Derularea unor parteneriate cu instituțiile locale (primăria, agenți economici,
muzee etc.), în scopul utilizării resurselor complementare de învățare
2.1. Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității
la nivelul inspectoratului școlar și al unităților subordonate
Aplicarea actelor emise de Ministerul Educaţiei Naționale (metodologii,
ordine, note, precizări, instrucţiuni etc.)
Dezvoltarea sistemului de control managerial intern în ISJ Dâmbovița,
unitățile conexe, unitățile de învățământ, CCD Dâmbovița
Consilierea managerilor unităților de învățământ pe problematica aplicării
legislației în vigoare, selecția resursei umane: personal didactic, didactic
auxiliar și nedidactic etc.
Consilierea directorilor/directorilor adjuncți nou numiți în funcție în
problematica managementului instituțional (conform art 21 – 38 din
ROFUIP, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, cu modificările și
completările O.M.E.N. 3027/ 22.01.2018)
Monitorizarea activităţilor de constituire, de vacantare şi de ocupare a
posturilor didactice din unităţile de învăţământ.
Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice, în urma concursurilor
organizate pentru ocuparea funcţiilor didactice.
Centralizarea, la nivel judeţean, a posturilor didactice şi a orelor rămase
neocupate şi repartizarea acestora conform prevederilor metodologiei in
vigoare.
Popularizarea actelor emise de Ministerul Educaţiei Naționale (metodologii,
ordine, note, precizări, instrucţiuni etc.) și aplicarea acestora
2.2. Optimizarea practicii manageriale la nivelul inspectoratului școlar și al

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Conform graficului
MEN

5

5

Semestrial

6

6

Permanent

6

6

Permanent

6

6

Calendarul M.E.N.,
respectiv al ISJ
Dâmbovița

6

6

Permanent

6

6

martie
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Nr.
crt.

188.

189.

190.
191.

192.

193.
194.

195.

Acțiunea / obiectivul
unităților de învățământ prin asigurarea conexiunilor funcțiilor
manageriale, la nivel de management instutuțional, al managementului
resurselor umane și al managementului finaciar-contabil
Restructurarea şi reorganizarea reţelei de învăţământ din judeţ.
Aprobarea reţelei şcolare pe tipuri de unităţi, nivele şi forme de învăţământ
pentru anul şcolar 2019-2020.
Aprobarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020
Organizarea unor acțiuni de informare și consiliere individuală/ de grup a
directorilor de școli, în domeniul realizării de proiecte instituționale finanțate
prin Programul Erasmus+ și prin Programul educațional finanțat prin
Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 (SEE)
Monitorizarea proceselor de derulare a investiţiilor la nivelul unităţilor
şcolare, a utilizării sumelor destinate obiectivelor de investiţii / reparații.
Verificarea execuției bugetare la nivelul sistemului județean de educație.
Dezvoltarea sistemului de control intern al instituției. Monitorizarea
implementării sistemului de control intern.
Identificarea de parteneri și consultarea acestora pentru derularea unor
parteneriate la nivel local / județean/ național / international.
2.3. Creșterea competențelor specifice managementului instituției /clasei /
lecției, prin includerea în programe de perfecţionare prin grade didactice şi
în diverse programe de formare, inclusiv prin participarea la mobilități
transnaționale prin Programul Erasmus+
Realizarea graficului propriu de inspecţii/de activitate, de către fiecare
inspector şcolar
Elaborarea de oferte de programe de formare continuă, rezultate în urma
analizei de nevoi.
Popularizarea ofertei de programe de formare continuă avizate şi acreditate
a CCD Dâmbovița.
Organizare de activități științifice.
Elaborarea unei baze de date cu responsabilii cu perfecţionarea şi formarea
continuă în fiecare unitate şcolară.
Diseminarea bunelor practici privind inovarea în procesul de predareînvățare-evaluare, conducerea unităților de învățământ,
derularea
parteneriatelor cu părinții, cu comunitatea locală, cu ONG-urile

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Ianuarie – martie
2019

2

2

Semestrial

3

3

Semestrial

1

1

Periodic

2

2

Februarie 2019

1

1

Semestrial

1

1

Permanent

1

1
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Nr.
crt.
196.

197.
198.

199.
200.
201.

202.

203.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Elaborarea/actualizarea bazelor de date și gestionarea acțiunilor privind
examenele de definitivat și grade didactice
Înscrierea cadrelor didactice la examenul naţional de definitivare în
învăţământ/ echivalarea studiilor.
Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere la examenul de
definitivat /echivalarea studiilor, existente în aplicaţia electronică a MEN.
Transmiterea dosarelor de înscriere la examenul de definitivat către centrele
de perfecționare.
Efectuarea inspecţiilor şcolare în conformitate cu Regulamentul aprobat prin
ordinul MECTS.
2.4. Compatibilizarea resurselor alocate de Ministerul Educației Naționale
cu nevoile unităţilor de învăţământ.
Încadrarea și salarizarea personalului din unitățile de învățământ, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru anul școlar 2019-2020.
Monitorizarea unităților de învățământ în ceea ce privește încadrarea și
salarizarea personalului.
Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare a personalului din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe din judeţ.
Transmiterea în reţea a tuturor informaţiilor referitoare la activitatea de
salarizare, normare.
3.1. Asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul
învăţământului obligatoriu din județul Dâmbovița
Echivalarea studiilor pentru toţi elevii repatriaţi
Verificarea înregistrării absenţelor, a notării ritmice (note/calificative), a
întocmirii/ respectării graficelor de susţinere a tezelor (aprobarea graficului
desfășurării acestora de către director, conform art. 21, alin. 4, lit. o din
Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016).
Asigurarea resursei umane pentru şcolarizarea la domiciliu a copiilor,
elevilor şi tinerilor care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi,
sunt nedeplasabili.
Acordarea de locuri subvenţionate în licee pentru elevii de etnie romă.
Realizarea bazei de date a solicitanţilor unui ajutor financiar în vederea
achiziţionării de calculatoare prin programul guvernamental “EURO 200”.

Calendarul M.E.N.,
respectiv al ISJ
Dâmbovița

Nr. de acțiuni
Propus
6

Realizat
6

Lunar

6

6

Când este cazul
Semestrial

3
1

3
1

Permanent

5

5

mai
Conform
calendarului MEN

1
6

1
6
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Nr.
crt.

204.
205.

206.

207.
208.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Realizarea bazei de date a solicitanţilor unei subvenţii prin programul
guvernamental „Bani de liceu”.
Centralizarea datelor privind programele „Lapte-corn” şi „Încurajarea
consumului de fructe în şcoli”.
Gestionarea bazelor de date privind reţeaua şcolară şi a datelor privind planul
de şcolarizare prin utilizarea aplicaţiei SIIIR pentru includrea elevilor în
programele guvernamentale.
Gestionarea situațiilor privind acordarea de rechizite școlare. Centralizarea
datelor privind programul de acordare a rechizitelor școlare.
Monitorizarea aplicării normelor privind programele guvernamentale.
3.2. Îmbunătățirea frecvenței preșcolarilor și elevilor din unitățile de
învățământ preuniversitar, prin implementarea unor politici de siguranță a
elevilor, de prevenire a abandonului școlar, a fenomenelor de violență
Implementarea proiectului POCU/74/6/18/105645 ”Școala Bucuriei – Conform graficelor
Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă” vizând reducerea
absenteismului, prevenirea abandonului școlar, în unitățile școlare
beneficiare.
Implementarea proiectului POCU/73/6/6/104753 ”INO - PRO - INOvație și
PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă, în județul
Dâmbovița” vizând creșterea calității serviciilor educaționale și prevenirea,
diminuarea părăsirii timpurii a școlii de către copiii aflați în risc educational.
Implementarea proiectelor ROSE vizând
reducerea absenteismului,
prevenirea abandonului școlar, în unitățile școlare beneficiare.
Monitorizarea derulării activităţilor/programelor de consiliere educațională Conform graficelor
de grup / colectivă a elevilor privind prevenirea şi combaterea violenţei în
şcolile/ grădiniţele dâmboviţene în colaborare cu instituţiile locale /
judeţene.
Monitorizarea cazurilor de violență din unitățile de învățământ din județul
Dâmbovița.
3.3. Îmbunătățirea competențelor de elaborare și implementare a proiectelor
cu finanțare europeană
Implementarea proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 - Digital Permanent
Competence in action.
Implementarea proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 -

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

6

6

5

5

6

6
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Nr.
crt.

209.

210.
211.
212.
213.

214.

Acțiunea / obiectivul
”NEETs - Not in Education, Employment or Training, a challenge for
Europe” (NEETs – cei care nu sunt cuprinși în educație, nu sunt angajați/nu
ocupă un loc de muncă, nu sunt cuprinși în formare - o provocare pentru
Europa.
Implementarea proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 ”My
Place, Your Place, Our Place”.
Implementarea proiectului SEE ”QED - Democratic Management for a
Quality Educational Network”, 2018-EY-PMIP-R1-0022, finanțat prin EEA
GRANTS 2014-2021.
Monitorizarea implementării proiectelor finanţate prin Programul Erasmus +.
Consilierea unităţilor şcolare în vederea întocmirii unor candidaturi/proiecte
cu finanţare europeană Erasmus+
Implementarea proiectelor cu finanțare europeană, în parteneriat cu alte
entități locale, regionale, international.
3.4. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie prin
unităţile de învăţământ particular şi prin cele în care funcționează
alternative educaţionale
Monitorizarea activității desfășurate în unitățile de învățământ particular .
Monitorizarea modului în care se implementează măsurile privind asigurarea
calității în învățământul particular și alternative.
4.1. Îmbunătățirea ofertei educaţionale din învățământul tehnologic, prin
fundamentarea acesteia pe nevoile reale ale elevilor și pe cerințele pieței
muncii
Stabilirea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic la
liceele tehnologice, şcolile postliceale de stat și particulare, valabile în anul
școlar următor.
Elaborarea studiului „Opţiunea şcolară şi profesională a elevilor, factor
important în elaborarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 20192020”
Fundamentarea planului de şcolarizare în funcţie de analiza opţiunilor
şcolare - profesionale ale elevilor clasei a VIII-a.
Realizarea Ghidului pentru orientarea şcolară şi profesională a absolvenţilor
claselor a VIII-a, în anul şcolar 2018-2019.
Organizarea „Târgului ofertelor educaţionale 2019”.

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Periodic, conform
graficelor

6

6

Semestrial

3

3

Conform
termenelor stabilite
de MEN

1

1

Mai 2019

1

1
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Monitorizarea desfășurării de activități / programe de orientare şcolară şi
profesională cu elevii clasei a VIII-a pentru pregătirea înscrierii lor în
învăţământul profesional/ liceal.
215. 4.2. Creşterea gradului de consultare / participare a partenerilor sociali în
scopul fundamentării ofertei educaționale din învățământul profesional
216. Identificarea partenerilor sociali reprezentativi în raport cu profilul Permanent
economic şi de pe piaţa muncii din judeţ (operatori economici, asociaţii
profesionale, organizaţii sindicale, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii).
Antrenarea în activitatea de fundamentare a rețelei școlare din învățământul
tehnic preuniversitar a C.L.D.P.S. Realizarea unui real parteneriat cu
instituțiile și agenții economici beneficiari ai serviciilor de formare
profesională initial.
Instituţia Prefectului - Biroul Judeţean pentru Romi

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

5

5

Programe ,,Şansa a II-a”in şcolile cu elevi de etnie roma care nu au
finalizat 8 clase.
Activitaţi remediale pentru elevii romi
,,Gradinita estivala” pentru preşcolarii romi.

Sem. I 2019

1

1

Sem. I 2019
Sem. I 2019

1
1

1
1

Organizarea ,,Scoala de dupa amiaza”(ore de pregatire suplimentare
Promovarea si ocuparea locurilor speciale acordate de catre institutiile
superioare de invatamant
222. Asigurarea transportului scolar pentru toate comunitatile de romi
223. Implementarea proiectelor POSDRU – ID 137127 și ID 136612
7. SĂNĂTATE
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa
224. Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli prevenibile prin
vaccinare- vaccinari obligatorii
225. Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile prioritare
226. Supraveghere şi control al infecţiei HIV
227. Supraveghere şi control al tuberculozei
228. Supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale

Sem. I 2019
Sem. I 2019

1
1

1
1

Sem. I 2019
Sem. I 2019

1
2

1
2

Sem. 2019

89

89

Sem. 2019
Sem. 2019
Sem. 2019
Sem. 2019

41
48
42
18

41
48
42
27

217.
218.
219.

220.
221.

29

Nr.
crt.
229.

Supravegherea sănătăţii în relaţia cu calitatea apei potabile

230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

245.
246.
247.
248.
249.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni

Sem. 2019

Propus
350

Realizat
197

Supravegherea sănătăţii în relaţia cu calitatea apei de îmbăiere

Sem. 2019

120

26

Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în
zonele de aprovizionare mici
Supravegherea , monitorizarea şi evaluarea dezvoltării fizice şi a sănătăţii
copiilor

Sem. 2019

350

311

Sem. 2019

6

7

Evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţile şcolare
Monitorizarea modului de alcătuire a meniului în creşele şi grădiniţele cu
program prelungit
Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea comportamentelor cu risc pentru
sănătate
Supravegherea acordării asistenţei medicale profilactice în colectivităţile de
copii şi tineri
Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii
Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe
Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consum uman
Evaluarea valorii nutritive a alimentelor-sarea în aliment
Evaluarea factorilor de risc din materialele care vin în contact cu alimentul
Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare
Supravegherea expunerii personalului medical la radiaţii ionizante
Îmbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor
sanogene ale
populaţiei prin activităţi de profilaxie primară implementate în cadrul
campaniilor de informare-educare-comunicare desfăşurate la nivel naţional
sau conform priorităţilor locale

Sem. 2019
Sem. 2019

2
2

2
2

Sem. 2019

2

2

Sem. 2019

2

2

Iulie
Sem. 2019
Sem. 2019
Sem. 2019
Sem. 2019
Sem. 2019
Sem. 2019
Sem. 2019

10
20
10
0
10
20
2
14

10
20
10
12
10
20
2
14

Consultanţă în domeniul sănătăţii publice şi promovării sănătăţii
Ameliorarea stării de nutriţie a mamei şi copilului
Screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin
Supravegherea bolilor netransmisibile
Activităţi de trimitere a unor categorii de bolnavi la tratament in străinatate

Sem. 2019
Sem. 2019
Sem. 2019
Sem. 2019
Sem. 2019

Ocazional
1
1
1
1

2
1
1
1
1
30

Nr.
crt.
250.
251.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Activităţi privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
Sem. 2019
Acţiune de control în unităţile de învăţământ privind verficarea respectării
Ianuarie
condiţiilor de microclimat si privind respectarea Legii nr. 123/2008 pentru o
alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar si privin
acordarea de fructe, produse lactate si de panificatie in unitatile de
invatamant, respective suplimentul alimentar in cadrul programului pilot
Februarie
252. Acţiune tematică de control în centrele de transfuzie sanguină judeţene şi a
municipiului Bucureşti - testarea şi prelucrarea, stocarea şi distribuţia
componentelor sanguine
Februarie
253. Acţiune tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă
potabilă a localităţilor din mediul urban, ȋn special a ansamblurilor
rezidenţiale
Februarie
254. Acţiune tematică privind controlul etichetării produselor alimentare inclusiv
din punct de vedere al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate, cu excepţia
următoarelor categorii de alimente: suplimente alimentare, alimente cu
destinaţie nutriţională specială, alimente tratate cu radiaţii ionizante
Martie
255. Acţiune tematică de control încrucișat în unităţile sanitare cu paturi de stat și
private, pentru verificarea respectării normelor de supraveghere,prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale ȋn unităţile sanitare (spitale
judeţene şi institute)
Sem. 2019
256. Acţiune tematică de control pentru verificarea articolelor tratate
Sem. 2019
257. Acţiune tematică de control ȋn unităţile sanitare cu paturi de stat şi private
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa
Asigurarea continuităţii acordării serviciilor
medicale pentru toate domeniile de asistenţă medicală
258. Prelungirea contractelor prin acte adiționale pentru contractele aflate în
derulare la 31.03.2019 pentru asigurarea serviciilor pentru toate domeniile de
asistență medicală
259. Monitorizarea derulării contractelor de furnizare de servicii medicale pe
toate tipurile de asistenţă medicală
Lunar
260. Evaluarea în termen a tuturor furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice Permanent
şi dispozitive medicale în vederea începerii / continuării relaţiei contractuale
cu C.A.S. Dâmboviţa

Nr. de acțiuni
Propus
1
50

Realizat
1
107

1

4

7

12

50

62

1

1

20
6

21
8

515 acte adiționale

515 acte adiționale

515 raportări
515 raportări
La cererea furnizorilor de 50 furnizori evaluaţi
servicii medicale
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Nr.
crt.
261.

262.

263.
264.

265.
266.

267.
268.

269.
270.

Acțiunea / obiectivul
Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi
dispozitivelor medicale la termenul stabilit în contract prin verificarea şi
validarea serviciilor raportate de furnizorii aflaţi în contract cu C.A.S.
Dâmboviţa
Utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a sumelor
alocate prin FNUASS la nivel local
Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 în condiţii de
eficienţă economică prin realizarea plăţilor faţă de prevederile aprobate şi de
creditele deschise pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală în procent de
100 %
Întărirea disciplinei financiare şi contractuale şi creşterea calităţii actului
medical
Controlul privind derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale
operativ
Verificarea veridicităţii şi corectitudinii serviciilor medicale, farmaceutice şi
dispozitive medicale raportate de furnizori în cadrul contractelor încheiate
pentru toate tipurile de asistenţă medicală – control tematic
Respectarea dreptului pacienţilor la asistenţă medicală transfrontalieră şi
îmbunătăţirea activităţii de eliberare a formularelor europene
Constituirea, administrarea şi actualizarea permanentă a bazei de date
referitoare la evidenţa cetăţenilor români şi străini care se deplasează pe
teritoriul României, în spaţiul Uniunii Europene şi în spaţiul SEE, beneficiari
ai prevederilor Regulamentelor Europene 883/2004, Reg. 987/2009 şi Reg.
988/2009 cu prevederi în domeniul sănătăţii la nivelul C.A.S. Dâmboviţa
Emiterea formularelor europene şi a cardului european de asigurări sociale
de sănătate la solicitarea persoanelor asigurate care se deplasează în statele
membre UE şi a instituţiilor competente
Utilizarea eficientă a sistemelor informatice naţionale
Creşterea gradului de implicare, de implementare, integrare şi operare a
proiectelor informatice
naţionale ( e-Romania şi e-Sănătate); Utilizarea
Sistemului Informatic Unic Integrat în condiţii de securitate şi
confidenţialitate a datelor
Creşterea gradului de informare a asiguraţilor
Îmbunătăţirea nivelului de informare a asiguraţilor privind drepturile şi

Termen
Lunar

Nr. de acțiuni
Propus
109.530,19 mii lei

Realizat
109.530,81 mii lei

Permanent

100% din prevederea şi 100%
din
prevederea
deschiderea
bugetară deschiderea bugetară aprobată
aprobată

Lunar

16 acţiuni de control

16 acţiuni de control

Lunar

61 verificări

61 verificări

Permanent

La cererea asiguraţilor

Zilnic

La cererea asiguraţilor

Permanent

Se aplică cu foarte bune Toţi medicii prescriptori utilizează
rezultate
Prescripţia acest proiect informaţic naţional.
electronică

Permanent

Monitorizarea

zilnică

şi

4548
cetăţeni români şi străini din
evidenţa
C.A.S.
Dâmboviţa,
beneficiari
ai
prevederilor
Regulamentelor europene
216 formulare europene, 1681
certificate provizorii de înlocuire
card european

a 53 apariţii, din care 27 articole au
32

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

obligaţiile asiguraţilor în sistemul asigurărilor de sănătate şi reţeaua de
furnizori printr-un management proactiv în domeniul relaţiilor publice
Soluţionarea solicitărilor asiguraţilor (scrisori, Tel-Verde, audienţe) în Permanent
termen legal

271.

272.
273.
274.

275.
276.
277.

Creşterea transparenţei în utilizarea fondurilor publice prin afişarea pe site-ul Permanent
instituţiei a bugetelor aprobate, a execuţiei bugetare şi a sumelor contractate
cu furnizorii de servicii medicale / farmaceutice

Organizarea evidenţei asiguraţilor CAS Dâmboviţa
Elaborarea şi actualizarea Registrului Unic de Evidenţă a Asiguraţilor în
SIUI
Confirmarea calitatii de asigurat pentru persoanele care au obligaţia plăţii
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Declararea, urmărirea, colectarea şi recuperarea contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru concedii medicale şi indemnizaţii de la persoanele
fizice prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005
Asigurarea continuităţii acordării serviciilor
medicale pentru toate domeniile de asistenţă medicală
Prelungirea contractelor prin acte adiționale pentru contractele aflate în
derulare la 31.03.2019 pentru asigurarea serviciilor pentru toate domeniile de
asistență medicală
Monitorizarea derulării contractelor de furnizare de servicii medicale pe
toate tipurile de asistenţă medicală
Evaluarea în termen a tuturor furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice
şi dispozitive medicale în vederea începerii / continuării relaţiei contractuale
cu C.A.S. Dâmboviţa

Semestrial
Zilnic
Permanent

Nr. de acțiuni
Propus
Realizat
apariţiilor din mass-media fost realizate pe baza informaţiilor
locală
şi
elaborarea furnizate de C.A.S. Dâmboviţa
comunicatelor de presă
La cererea asiguraţilor
998 solicitări, din care 515 prin
intermediul liniei telefonice, 12 în
cadrul audienţelor, 447 prin
prezentarea directă la biroul de
relatii publice şi 24 prin
intermediul petiţiilor
Cu
prilejul
situaţiilor Cu prilejul situaţiilor financiare
financiare întocmite lunar şi întocmite lunar şi al modificărilor
al modificărilor privind privind sumele contractate cu
sumele
contractate
cu furnizorii de servicii medicale pe
furnizorii
de
servicii tipuri de asistenţă
medicale pe tipuri de
asistenţă
În curs de actualizare a În curs de actualizare a
protocoalelor
protocoalelor la nivelul judeţului
La cererea asiguraţilor
1035 cazuri
La cererea persoanelor care 8998 mii lei
se asigură pentru concedii
medicale şi indemnizaţii
515 acte adiționale

Lunar
Permanent

515 acte adiționale

515 raportări
515 raportări
La cererea furnizorilor de 50 furnizori evaluaţi
servicii medicale
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Nr.
Acțiunea / obiectivul
Termen
crt.
Propus
8.
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
278.
Întărirea şi diversificarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Dâmboviţa,
Sem. I 2019
autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale şi reprezentanţii
1
mediului privat în scopul creşterii gradului de satisfacere a interesului
populaţiei şi armonizare a intereselor partenerilor
279.
Îmbunătăţirea cadrului necesar elaborării şi adoptării actului de decizie, atât
Sem. I 2019
în privinţa modului de fundamentare a acestuia sub aspectul legalităţii şi
1
oportunităţii
280.
Dezvoltarea unui sistem integrat de management al documentelor (pe suport
Sem. I 2019
1
electronic)
281.
Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor populaţiei
Sem. I 2019
1
Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa, Serviciului Programe Guvernamentale, Conducerea Serviciilor Deconcentrate
282.
Implementarea unor propuneri de proiecte privind îmbunătăţirea activităţii în
Sem. I 2019
1
cadrul instituţiei şi creşterea calităţii serviciilor publice oferite
283.
Diseminarea de informaţii cu privire la anumite instrumente privind reforma
Sem. I 2019
1
administraţiei publice
284.
Identificarea de oportunităţi de finanţare şi elaborarea unor propuneri de
Sem. I 2019
proiecte care să vizeze îmbunătăţirea activităţii în cadrul instituţiei, creşterea
1
calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor şi promovarea unor instrumente
moderne privind reforma administraţiei publice.
Primăria Municipiului Târgovişte
285.
Evaluarea satisfactiei cetatenilor prin chestionare, fata de serviciile oferite
Sem. I 2019
1
de administratia locala
286.
Mentinerea Sistemului de managementul calitatii la standardul ISO
Sem. I 2019
9001/2008in Primaria Mun.Targoviste si Directiile subordonate audit de
1
recertificare din partea echipei de auditori externi
287.
Audit de recertificare a sistemului de management al calităţii în conformitate
Sem. I 2019
1
cu standardul SR EN ISO 9001/2008
288.
Extindere sistem informatic în noul sediu al Direcţiei Tehnice – Casa
Sem. I 2019
1
Patrimoniului
289.
Evaluarea performanţelor proceselor desfăşurate în Primăria Târgovişte şi
Sem. I 2019
1
direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal prin audituri de calitate

Nr. de acțiuni
Realizat

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

34

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

programate
Evaluarea satisfactiei cetatenilor fata de serviciile oferite de administratia
locala prin chestionare
291.
Instruirea intregului personal in domeniul calitatii (principiile
managementului calitatii, standarde s.a.)
292.
Evaluarea performantelor proceselor desfasurate in Primaria Targoviste si
Directiile subordonate Consiliului Municipal prin audituri de calitate
programate
293.
Cursuri de perfecţionare şi instruire pentru funcţionarii publici
Primăria Municipiului Moreni
294.
Perfectionarea si formarea continua a functionarilor publici
295.
Implementare proiect Servicii integrate de masuri active pentru persoanele in
căutare de loc de munca - POS DRU AP5
Primăria oraşului Găeşti
Extinderea accesului cetăţenilor la informaţiile publice
296.
Participarea funcţionarilor la cursuri de perfecţionare
297.
Primăria oraşului Pucioasa
298.
Perfecţionarea funcţionarilor publici prin frecventarea cursurilor programate
pentru anul Sem. I 2019
299.
Obţinerea Certificatului ISO 9001
Primăria oraşului Titu
300.
Întărirea comunicării, eficienţei, responsabilităţii şi coerenţei în Primăria
Oraşului Titu, prin: consolidarea şi lărgirea cadrului de participare a
societăţii civile la procesul decizional; redactarea periodică de comunicate de
presă; participarea largă a presei la evenimentele instituţiei; îmbunătăţirea
activităţii de reprezentare internă şi externă.
301.
Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici prin participarea la
cursuri de formare continuă
302.
Asigurarea transparenţei actului administrativ prin publicarea pe site-ul
Primăriei Oraşului Titu a informaţiilor cu caracter public
303.
Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene
9. AGRICULTURA ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Dâmboviţa
290.

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

1

1

1

1

1

1

Sem. I 2019
Sem. I 2019

1

1

1

1

Sem. I 2019
Sem. I 2019

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sem. I 2019
Sem. I 2019
Sem. I 2019

Sem. I 2019
Sem. I 2019
Sem. I 2019

Sem. I 2019
Sem. I 2019
Sem. I 2019
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Nr.
crt.
304.

305.

306.

Acțiunea / obiectivul
Modalitatea aplicarii Legii nr.17 /2014 ,privind vanzarile de terenuri agricole
situate in exrtraviran:
- 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,

307.

Termen
2019

2019

Nr. de acțiuni
Propus
Realizat
Toate dosarele depuse la Înregistrate , verificate, publicate
D.A.J de către U.A.T.
ofertele și avizate pentru vânzare :
1.578 dosare
780-adeverinte
de
vlibera
vanzare
5-avize finale
Permanent la
solicitare În semestrul I
s-au soluționat
- 13 cereri avize PUZ/PUG

2019

Permanent la solicitare

- 1-scoatere din circuit agricol

2019

Permanent la solicitare

S-au
înscris
în
agricultura
ecologică 50 de operatori,din care
-44-producatori,
- 3-comercianti,
- 6-procesatori,
- 2-exportatori,
- 1-flora spontana

2019

Permanent

2019

Saptămânal,lunar

În semestrul I s-a făcut vizită în
teren la 78 operatori
Realizat și transmis la termen

2019

La solicitare

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

308.
309.
310.

311.
312.

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).
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

2-Grupuri
de
producatori
recunoscute (legume- fructe si
catina) Buciumeni, Valea Mare

2019
Permanent

Acțiuni de informare

Permanent

Acțiuni de informare

2019
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Nr.
crt.

313.

314.
315.
316.
317.
318.
319.

320.
321.

322.
323.
324.

Acțiunea / obiectivul
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 cultură şi
specie de animale,în vederea calculării impozitului pe norma de venit.
Inregistrarea contractelor , verificarea suprafetelor cultivate cu tutun ,precum
si a calitatii acestuia la data livrarii.
Verificarea documentatiei si emiterea atorizatiilor pentru cultivarea plantelor
ce contin substante stupefiante si psihotrope.
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 prețurile cerealelor si oleaginoaselor de pe
pietele reprezentative din Romania, transmise de operatorii economici din
sectoarele de producere,depozitare, comercializare, procesare si se vor

Termen
2019

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Identificarea și acordarea de
consultantă în vederea
1- S.C. Confidential-Concept SRL
întocmirii dosarelor de
–Sacuieni com.Gura Ocnitei
recunoaștere

2019

Permanent

Discuții ,schimb de informații

2019

Permanent

2019

Permanent

Contactarea distribuitorilor de
semințe
pentru
promovarea
legislației în domeniu
Constituire de baza de date

2019

Permanent

La solicitaree

2019

La termen

2019

Interval 15.01.-30.04.2018

2019

Permanent

Realizat in termen pană la data de
15. 02.2018
S-au înregistrat
4 contracte cu o sup. totală de 13,5
ha- tutun
4 contracte cu suprf.11,8 hacanepa
Actiune în curs

2019

Permanent la solicitare

2019
2019

Permanent
Acțiuni planificate de
MADR
Anual

2019

S-au elaborat autorizații la:
- 50 de tăieri nuci,
- 17 de defrișări livadă,
- 23 de plantare livadă,
Actualizat cu datele existente
In curs de desfășurare
Acțiuni de monitorizare
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Nr.
crt.

325.
326.
327.

Acțiunea / obiectivul
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 statistica Agr.2A -suprafete insamantate,
a) Cereale pentru boabe total- 104.600 ha din care:
- Grau-23.004 ha
- Orz- 3.178 ha
- Porumb-68.155 ha
- Ale cereale boabe-10.263 ha
b) Leguminoase pentru boabe-1.920 ha
c) Plante uleioase total-22.181 ha din care:
- Floarea soarelui -17.442 ha
- Rapita- 4.707 –ha
- Alte plante uleioase-32 ha
d) Plante pentru industrializari-404 ha
e) Cartofi total-9.452 ha
f) Legume in camp si solarii total -11.021 ha
g) Pepeni verzi-347 ha
h) Pepeni galbeni-58 ha
i) Plante nutret-16.603 ha
j) Plante pentru producere de samanta-528 ha
k) Capsunarii-57 ha
l) Flori in camp-26 ha
m) Sere-4 ha
n) Rasadnite-26 ha
o) Ramas neinsamantat-5.430 ha
p) Ogoare 968 ha
TEREN ARABIL TOTAT-173.634 ha
Pasuni si fanete-59.890 ha
Vii
- 338 ha

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

2019

Anual

Acțiuni de monitorizare

2019

Anual

Acțiuni de monitorizare

2019

Anual

Actiunea s-a desfasurat in
iunie

luna
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Nr.
crt.

328.

329.

Acțiunea / obiectivul
Livezi total-10.970 ha
TOTAL SUPRAFATA AGRICOLA – 245.030 HA
Inventarierea parcului de tractoare si masini agricole existent in judet :
a) Tractoare total-7.417 buc. din care:
b)
- 30CP -112 buc.
- 45 CP -3.420 buc
- 50-60 CP-378 buc.
- 65 CP -2.321 buc
- >80 CP – 138 buc.
- Import -843 buc.
- Altele-116 buc.
c) Motocultoare-1.540buc.
d) Combine paioase-516 buc
e) Combine porumb-171 buc.
f) Pluguri-4.796
buc
g) Grape -2.258
buc
h) Semanatori paioase-1112 buc
i) Semănători prășitoare-1.125
buc.
j) Mașini plantat cartofi-1236
buc.
k) Mașini erbicidat-1.714
buc.
l) Mașini comb.bolilor și dăunătorilor-1.140 buc.
m) Mașini balotat-328
buc.
n) Mașini recoltat cartofi-967
buc.
o) Remorci-2.938
buc.
p) Instalatii irigat-3.899
buc.
q) Cultivatoare-1388
buc.
Efectuarea de estimari privind suprafata cultivata, productia medie la hectar
si productia totala pentru principalele culturi agricole pe total judet si
sectoare de activitate:
k) Grau-19.690 ha cu 3.5 to/ha
l) Orzoaica primavara- 3.410ha cu 2,4 to/ha
m) Triticale -585 ha cu 3,5 to/ha
n) Cartofi timpurii -4.370 ha cu 18,4 to/ha

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

2019

La termen

2019

Anual

Realizat
Acțiune desfasurata în trim.II

Actiuni cu raportare din luna iunie
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Nr.
crt.

330.

331.

Acțiunea / obiectivul
o) Orz -2.179 ha cu 4,1 to/ha
p) Varza toamna-1200 ha cu 27,2 to/ha
q) Cirese si visine-6 ha cu 7,2 to/ha
r) Capsuni- 50 ha cu 8,7 to/ha
s) Mazare boabe -2.560 ha cu 2,1 to/ha
t) Tomate timpurii -1.250 ha 22,9 to/ha
u) Rapita- 4.277 ha cu 2,3 to/ha
Intocmirea lunara a situatiei ,, Raport tehnic-operativ ( Agr.6A) al activitatii
zootehnice si de procesare a produselor agricole de origine animala la nivel
de judet si sectoare de activitae:
a) Carne total- 3.883 to viu ,din care:
- Bovine-355 to viu
- Ovine – 671 to viu
- Caprine-458 to.viu
- Porcine 878 to viu
- Pasari 1.521to viu
b) Lapte vaca-204.000 hl
c) Lapte oaie- 7.550 hl
d) Lapte capra-12.500 hl
e) Lana 165 to
f) Miere- to
g) Oua-323.500 mii buc.
Sacrificari in abatoare:
a)Bovine-180 to viu/81 to carcasa
b)Ovine-209 to viu/100,3 eo carcasa
c)Porcine-800to viu/600 to carcasa
d)Pasari- 1447 to viu/941 to carcasa
Intocmirea situatiei statistice ,,Contul economic din agricultura” trim.I
a) Tomate de sera- 0,0 to
b) Varza alba de sera-0,0 to
c) Diverse legume de sera-0,0 to
d) Ciuperci cultivate-76,0to
e) Flori de sera -170.000 mii fire
f) Infiintare plantatii pomi-20.000 ha

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

2019

Lunar

Actiuni cu raportare din luna mai

2019

Anual

Actiuni cu raportare in luna aprilie
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Nr.
crt.

332.
333.
334.
335.
336.
337.

338.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

2019

Anual

2019

Anual

2019

Permanent în funcție de
anotimp

Situatia operativa privind stadiul lucrarilor agricole , suprafete insamantate si
productii obtinute
Colectarea informatiilor de pret privind carnea de pasare,ovine si oua de
consum
Situatia efectivelor si productiei animalelor domestice pe judet:
b) Bovine total-20.540 cap.din care:
-vaci-16.007 cap
b) Porcine total-43.395cap din care :
-scroafe si scrofite-1.551 cap
c) Ovine total-60.109 cap . din care:
-oi-46336 cap
d) Caprine total-25.108 cap. Din care:
- capre-21.744 cap
e) Pasari total-2.842462 cap din care:
- outoare 2.816.546cap
f) Cabaline total-6.852 cap din care:
- iepe-3.475 cap
g) Iepuri-2.794cap.
h) Familii de albine-26.477 fam.

2019

Actiuni sezoniere

2019

lunar

Actiune cu raportare in luna
decembrie
Actiune cu raportare in luna
decembrie
Realizat în sem .I la culturile de
toamnă și însământările timpurii
de primavară
Actiune in desfasurare incepand cu
data de 07.martie
Actiuni lunare in desfasurare

2019

lunar

Organizarea si desfasurarea programelor de instruire si formare profesionala
a producatorilor agricoli
- Cursuri de calificare(360 de ore)

2019

Permanent

g) Infiintare plantatii vii-0.0 ha
Balantei suprafetelor arabile si inventarierea culturilor insamantate in toamna
anului 2018
Programul productiei agricole pentru anul viitor la productia vegetala si
animala
Actiuni de monitorizare in cele 89 localitati cu privire la starea de vegetatie
a culturilor

- Cursuri instruire (40 de ore)

Situatie efectuata la sfarsitul lunii
mai.

S-au realizat :
-3 cursuri de calificare cu 58
cursanti
-2 curs instruire (Submasurile
6.1,6.3 )cu 19 cursanti.
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Nr.
crt.

Nr. de acțiuni

Acțiunea / obiectivul

Termen

339.

Actiuni de promovare a Masurilor din PNDR 2014-2020 ,identificarea
potentialilor beneficiari si elaborarea de proiecte

2019

Perrmanent

340.

Realizarea fluxului informational prin actiuni de popularizare
-Actiuni de popularizare(targuri,expozitii, simpozioane ,seminari
,intalniri etc.)
-Loturi demonstrative
-Demonstratii practice
Actiuni de identificare ,consiliere si asistenta tehnica individuala in toate
domeniile agricole

2019

Permanent

2019

Permanent

Organizarea administrarii si exploatarii pajistilor permanente (conf.O.G.
nr.34/2013)
- Elaboraea proiectelor de amenajare pastorala
Modalitatea de obtinere a atestatului de producator
- Eliberarea avizelor consultative
Desfășurarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate
ca ajutor de minimis ,conform H.G. nr.943 /2017

2019

Permanent

Derularea Programului de sustinere prin ajutor de minimis a crescatorilor de
ovine, pentru comercializarea lanii .(H.G.nr.500/2017)

2019

341.

342.
343.
344.

345.

2019

Propus

Permanent

2019
Permanent la solicitaree

Periodic

Realizat
-1curs
M.10(Agromediu
și
clima)21 cursanti
-121 actiuni de promovare
- 231 potentiali benefic.
- 58 elaborari documentatii de
plata
,,Dezvoltarea
fermelor
mici,,(sm6.3)
- 1 elaborari documentatii de plata
sm 6,1
Nu s-au elaborat proiecte fiindca
nu s-au deschis sesiunile de
depunere.

-intalniri 63
-lotiri demonstrative 39
-demonstratii practice 8
-2751 consultatii total,din care:
-825 consultatii pentru fonduri
europene
-926-consultatii
tehnice
pe
domenii agricole
S-a elaborat si predat U.A.T.-urilor
-10
proiecte
de
amenajare
pastorala , alte 13 sunt în lucru
Eliberari avize consultative - 1417
la 30 de comune
În sem.I s-au inregistrat 416 de
inscrieri în Registrul unic, din care
27 au finalizat ciclul I ,iar 389 de
inscrisi vor implementa ciclul II .
Registrul unic
50 benf./ 9000 kg
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Nr.
crt.

Nr. de acțiuni

Acțiunea / obiectivul

Termen

346.

Derularea Programului de sustinere prin ajutor de minimis a crescatorilor de
porci din rasele Bazna si Mangalita(H.G.nr.9 /2018)

2019

347.

Derularea schemei de ajutor de stat pentru reducerea acciziei la motorină
utilizată în acvacultură, conform Hotărârii nr.748 /2018
Aplicarea H.G.nr.108/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis

2019

La nivel de județ

2019

La nivel de județ

348.

Propus

Perioada de aplicare
29.03-30. 09.2019

pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru

Realizat
-7 benefic.au depus documentele
pentru subventie
Inscrisi in Registrul unic
78 crescatori.
-0 livrari
Registrul unic
2-beneficiari
Registrul unic
3 benf.cu 7.2 ha

stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia

349.
350.
351.
352.
353.

Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea
Legumelor şi Fructelor

2019
2019

Permanent
Permanent

97-controale
77-controale

2019

Permanent

2019
2019

Permanent
Permanent

2019

Permanent

58-controale,
H.G.nr131/2013,
20-controale H.G.nr.895/2016
61-controale
19 controle-fertilizanti
8-controale O.M.G.
21-controale depozite de cereale
-35.196,78 to porcine carcase
calde,
-1885,65 to bovine carcase calde,
-81 to ovine carcase calde

Inspecţiei de Stat pentru Agricultura Ecologica
Inspecţiei de Stat in Domeniul Industriei Alimentare
Inspecţiei de Stat in Domeniul Fertilizantilor ,Depozitelor de cereale si
Organismelor Modificate Genetic(OMG)

354.
Inspecţia de Stat in Clasificarea Carcaselor – inspectie zonala pentru 6 judete

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa
Pregatirea campaniei 2019
februarie
355.
356.
357.
358.

Desfasurare campanie de primire cererei unice de plata 2019
Control preliminar al cererilor depuse in Campania 2019
Autorizarea la plata regulara 2018

359.

Eliberare Adeverinte fermier pentru accesare credite in vederea finantarii

martie -iunie
mai-iunie
martie -iunie
iunie- octombrie

29 de intalniri de consiliere
cu fermierii
In functie de solicitari
4011 fermieri notificati
24.560 cereri unice primite
in 2018
in functie de solicitari

29 de intalniri
realizate
23.676 cereri unice primite
4011 fermieri intalniti
24.560 cereri unice autorizate
10 adeverinte eliberate
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Nr.
crt.

360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.

Acțiunea / obiectivul
capitalului de lucru
Identificari in teren in vederea depunerii cererii de plata pentru campania
2019
Verificari in teren pentru fermierii esantionati in 2018 la control teledetectie,
dupa contestatie in vederea emiterii rapoartelor comasate
Verificare incorporare amestec cultura pentru P4 (C 2018)
Control teren in urma sesizarilor primite de la ISU privind arderile de
vegetatie uscata
Controale pentru reconfigurarea blocurilor fizice, Anexa 17-campania 2019
Esantionarea de culturi pentru controlul prin teledetectie, campania 2019
Controale pentru reconfigurarea blocurilor fizice, categoria TPA-campania
2019
Control teren pentru fermierii esantionati in 2019 la control clasic si
teledetectie scop control ecoconditionalitate, in vederea autorizarii la plataC2019
Control pe teren pentru mentinere strat vegetal la fermierii cu scop control
Greening
Programul pentru scoli – verificari la Consiliul Judetean si institutiile scolare
( pe esantion )
Verificări la ANZ privind efectuarea controalelor in cadrul Programului
National Apicol
Verificări la A.N.F. privind efectuarea controalelor/supracontroalelor pentru
cerințele legale în materie de gestionare ,,Introducerea pe piață a produselor
de protecție a plantelor (SMR10)’’.
Masura 215 - bunastare porci si pasari, primire si procesare cereri de plata si
deconturi justificative trimestriale
Autorizarea la plata Masura 215 - 2018
Masura 14 - bunastare porci si pasari, primire si procesare cereri de plata si
deconturi justificative trimestriale
Primirea cererilor de plata pentru reducerea accizei la motorina utilizata in
agricultura (cereri aferente trim IV 2018)
Primirea cererilor de plata pentru reducerea accizei la motorina utilizata in
agricultura (cereri aferente trim I 2019)

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

la solicitare

36 fermieri

95 fermieri

95 fermieri

aprilie
permanent

2 fermieri
la solicitare

2 fermieri
18 vizite in teren

octombrie
iunie
octombrie

176 parcele
170 puncte
21BF

176 parcele
170 puncte
21 BF

mai

29 controale

29 controale

ianuarie

13 fermieri

13 fermieri

14 institutii scolare + Cj
Dambovita
in functie de esantion stabilit
de Centrala
in functie deesantion stabilit
de Centrala

14 institutii scolare + Cj
Dambovita
1 cerere

5 cereri de plata
10 deconturi justificative
5 cereri aferente anului 2018
3 cereri de plata

trimestrial

5 cereri de plata
10 deconturi justificative
5 cereri aferente anului 2018
3 cereri de plata
6 deconturi justificative
in functie de solicitari

trimestrial

in functie de solicitari

176 cereri

mai
iunie

semestrial
anual
anual

anual
martie
anual

1 cerere

197 cereri
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Nr.
crt.
377.
378.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Vizare carnete renta viagera
Programul pentru scoli - primire si procesare cerere de plata

august

Nr. de acțiuni
Propus
Realizat
in functie de solicitari
150 carnete vizate
1
1

semestrial

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Control fabricarea pâinii
379.
Control fabricarea prăjiturilor a produselor proaspete de patiserie, (plăcinte,
380.
chec, tarte, specialităţi de panificaţie, etc)
Control fabricarea pâinii , fabricarea prăjiturilor a produselor proaspete de
381.
patiserie, (plăcinte, chec, tarte,specialităţi de panificaţie, etc)
Control fabricarea produselor de morărit
382.
Control fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor, fabricarea prăjiturilor şi a
383.
produselor conservate de patiserie, produselor "uscate" de panificaţie;
produselor pentru gustări, dulci sau sărate.
Control prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
384.
Control fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor
385.
zaharoase
Fabricare vin
386.
Control depozite de legume şi fructe
387.
Control depozite de alte produse alimentare
388.
Control comerţ cu ridicata
389.
Control comerţ cu amănuntul exclusiv supermarketuri / hipermarketuri
390.
Abator ungulate
391.
(supraveghere/inspecții)
Abator ungulate(recoltări probe)
392.
Unitate de tranşare
393.
(supraveghere/inspecții)
Carne de pasăre şi de lagomorfe(supraveghere/inspecții)
394.
Carne de pasăre şi de lagomorfe(recoltări probe)
395.
Unitate de tranşare pasăre şi de lagomorfe(supraveghere/inspecții)
396.
Unitate pentru carne tocată(supraveghere/inspecții)
397.
Unitate pentru carne preparată(supraveghere/inspecții)
398.
Unitate de procesare carne
399.

Semestrul I
Semestrul I

4
95

4
80

Semestrul I

17

17

Semestrul I
Semestrul I

9
3

7
3

Semestrul I
Semestrul I

6
8

6
8

Semestrul I
Semestrul I
Semestrul I
Semestrul I
Semestrul I
SEM I

1
9
15
13
53
149

1
9
14
13
58
153

SEM I
SEM I

108
83

111
87

SEM I
SEM I
SEM l
SEM I
SEM I
SEM I

51
50
62
113
87
62

52
50
64
115
88
67
45

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

SEM I

3

3

SEM I

62

62

SEM I
SEM I
SEM I
SEM I

9
62
1
10

9
62
1
10

SEM I

149

153

407.
408.

(supraveghere/inspecții)
Unitate de procesare carne
(recoltări probe)
Unitate de procesare a laptelui
(supraveghere/inspecții)
Unitate de procesare a laptelui materie prima(recoltări probe)
Unitate de procesare a produselor lactate (supraveghere/inspecții)
Centru de ambalare ouă(supraveghere/inspecții)
Centru de ambalare ouă
(recoltări probe)
Abator ungulate
(supraveghere/inspecții)
Abator ungulate(recoltări probe)
Identificarea și înregistrarea animalelor

409.

Informarea persoanelor interesate în accesarea de subvenții

410.

Gestionarea activității de identificare și înregistrare a animalelor prin lunar
programul pus la dispozitie de IQM și acțiuni sanitare veterinare cuprinse în
Programul acțiunilor strategice 2018

126 dosare decontare actiuni
sanitare
veterinare
și
identificare animale

411.

Avizarea mișcărilor de animale între județe conform legislației

La solicitarea medicilor
veterinari de liberă practică
din județ sau a direcțiilor
sanitar-veterinare și pentru

400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.

SEM I
permanent

108
La cererea proprietarilor

permanent

La cererea proprietarilor

permanent

111
Eliberare pașapoarte animale la
cererea
proprietarilor-2052
pașapoarte
Eliberare extrase SNIIA în vederea
accesării programelor de subvenții
măsura 141, 6.3, 6.4 – 183 număr
extrase BND (Baza Naționale de
Date).
S-au verificat în BND toate
dosarele ce conțin acțiuni sanitare
veterinare și identificare animale
efectuate în exploatațiile non
profesionale depuse în vederea
acceptării la plată și verificării
situațiilor privind identificarea
animalelor.
S-au aprobat telefonic un numar de
1219 avize pentru suine, 686
pentru pasari, 41 pentru ovine si
caprine, 234 pentru bovine
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

412.

Aprobarea în BND/ SNIIA a schimbării de rasă la animale.

413.

Control documente justificative ale acţiunilor sanitare veterinare, conform
programului strategic și acțiuni sanitare veterinare cofinanțate/dosare de
decont controlate.
Supravegherea serologică a tuturor ecvideelor în vârsta de peste 6 luni din
exploatațiile din județ conform programului de supraveghere și eradicare a
Anemiei infecțioase ecvine pe anul 2019
Realizarea acţiunilor de control a activităţii unităţilor din domeniul de
competenţă al Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală
(exploatații comerciale industriale și de tip A și exploatații nonprofesionale,
cabinete medicale, farmacii , puncte farmaceutice, depozite farmaceutice,
operatori din domeniul nutritiei și pet -shopuri, în baza cerinţelor legislaţiei
europene sau legislaţiei naţionale care transpune legislaţia europeană/ număr
controale
Intervenție în focare de pestă porcină africană, raportare situații și gestionare
situație epidemiologică . Organizare de filtre epidemiologice pe drumurile de
acces care intră și ies din focar. Verificarea menținerii restricțiilor în focar .

414.
415.

416.

417.
418.

Supraveghere EST : prin prelevare de probe de la toate ovinele și caprinele
sănătoase sacrificate pentru consum uman cu vârstă peste 24 luni și moarte
în vârstă de peste 18 luni.
Supraveghere ESB : prin prelevare de probe de la toate bovinele sănătoase
peste 30 luni sacrificate în abator, cele peste 24 luni sacrificate de urgență
sau moarte.

Termen

permanent

Nr. de acțiuni
Propus
Realizat
siguranța alimentelor din alte in functie de cerinte.
județe.
La cererea proprietarilor.
S-a aprobat în BND modificarea
de rasă la un număr de 55 bovine,
1292 ovine, 440 caprine conform
cererilor prezentate de proprietari.

TRIM II

128

128

campanie

5820

6885

Trimestrial

200

247

În funcție de
situație

-

Total focare active în tr II- 3 un
focar
la
o
exploatație
nonprofesională
și două la
mistreți.Au fost
organizate
filtre
rutiere
in
Lungulețu timp de 7 zile .
S-a
efectuat
catagrafierea
porcinelor
din
zona
de
supraveghere.

Tr II

432

367

Tr I
543

403
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Nr.
crt.
419.

420.

Acțiunea / obiectivul

Supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România /cadavre
În funcție de
vulpi.
situație
Analiza suspiciunilor de boli pentru bolile cuprinse în lista din Ordinul
ANSVSA nr.79/2008
În
funcție
de
suspiciunile
de
boală existente.

421.

Supravegherea entomologică a culicoizilor/recoltări probe/lunar

422.

Supraveghere pentru rabie prin prelevare de probe de la animalele moarte
din speciile receptive/număr probe
Supraveghere leucoza bovină prin prelevare de probe
Supraveghere bluetongue prin prelevare de probe serologice la bovine
Supraveghere serologică activă pesta porcină clasică la porcinele
domestice sânge integral la ferme comerciale
Supraveghere pasivă Real Time PCR pesta porcină africană la porcii
domestici
Supraveghere serologică pesta porcină clasică la mistreți

423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.

430.
431.
432.
433.

Termen

în perioade libere
de vectori
În
funcție
de
situație
Trim II
Tr II
În
funcție
de
situație
În
funcție
de
situație
In
funcție
de
situație
anual
TR II

Supraveghere virusologică pesta porcină africană la mistreți RT PCR
Prelevare oficială probe furaje conform PCCF 2019 pentru supraveghere și
/sau depistare reziduuri și contaminanti /trimestrial/număr probe furaje
prelevate din diferite unități de creșterea animalelor ,exploatații
nonprofesionale ,fabrici de nutrețuri combinate
Efectuare tuberculinare la bovine și monitorizarea efectivului de bovine din Tr II
punct de vedere al tuberculinării/ acțiuni
Efectuare vaccinare contra antraxului la ovine, caprine, bovine, cabaline Campanie
de
/număr acțiuni
vaccinare in tr I si
tr II
Efectuare vaccinare antirabică la câini și pisici /animale vaccinate antirabic Campanie
de
vaccinare
Supraveghere serologică bruceloza bovine /numar probe
campanie

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

-

-

-

o
suspiciune
encefalita
spongiformă bovină .S -a infirmat.
- o suspiciune de pestă porcină
africană la porcul mistreț, în
localitatea Bădeni,com. Runcu, în
fondul de vânătoare 13 Runcu

4

4

0

3

14347
115

14347
115

1142

1142

461

461

443

443

445

445

52

52

19987

19663

207604

273148

13041

13930

13782

13782
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Nr.
crt.
434.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus
81

Realizat
81

-

301

Trimestrial

-

1950

Trimestrial

-

46

Trimestrial

-

236

Trimestrial

-

112

30.12.2019

4

1

30.12.2019

10

În derulare procedură achiziție
publică

42

În derulare

10
2000
20
500
3500
5
10

37
427
1
228
743
1
1

Supraveghere serologica bruceloza ovine și caprine /număr probe

campanie

Probe analizate in Program Strategic
Microbiologie alimentara
Probe analizate in Program Autocontrol
Microbiologie alimentara
Probe analizate in Program Strategic
Chimie
Probe analizate in Program Autocontrol Chimie

Trimestrial

435.
436.
437.
438.
439.

Probe analizate in Program Strategic
Chimie alte judete

Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară lucrări de înregistrare
440.

441.

442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.

sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară în
comunele Dobra, Șotânga – recepție finală, în comuna Comișani – derulare
lucrări de specialitate, în comuna Băleni – derulare lucrări de specialitate
Demararea lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din fonduri
structurale și de investiții europene, în cadrul Axei prioritare 11 din
Programul Operațional Regional 2014-2020 în 15 UAT-uri conform listei
aprobate prin Ordinul comun nr. 6962/1743/389/1522/2017, publicată în
Monitorul Oficial, Prtea I nr. 962/05.12.2017
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară - lucrări de înregistrare
sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară pe
sectoare cadastrale în temeiul OUG nr. 35/2016
Aviz incepere lucrari
Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre
Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
Copii certificate ale planurilor si hartilor
Plan parcelar in format digital
Plan parcelar analogic

31.12.2019
31.03.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
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Nr.
Acțiunea / obiectivul
crt.
Receptie si infiintare carte funciara
450.
Receptie si infiintare carte funciara cadastru sistematic
451.
Receptie (nr. cadastral)
452.
Infiintare carte funciara
453.
Receptie dezmembrare / comasare
454.
Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara
455.
Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
456.
Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
457.
Ipoteca/ Privilegiu4
458.
Alte notari (inclusiv radierea)
459.
Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)
460.
Indreptare eroare materiala(MIXT)
461.
Indreptare eroare materiala(PI)
462.
Înscriere construcții
463.
Extindere/desființare construcții și actualizare informații tehnice
464.
Actualizare informații ehnice
465.
10. PROTECŢIA MEDIULUI APE ȘI PĂDURI
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa
Calitatea aerului
Asigurarea funcţionării staţiilor de monitorizare automată a calităţii aerului
466.
din Târgovişte şi Fieni, a transferului de date şi a informării publicului
privind calitatea aerului.

Termen
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

permanent

Nr. de acțiuni
Propus
7500
35000
1000
1000
3500
2000
2500
12000
1500
100
10
500
1500
150
500
4000

Realizat
2063
9511
268
241
1130
564
513
3981
1390
1
8
148
365
225
174
950

181 buletine zilnice privind
calitatea aerului, afişate pe
site-ul instituţiei;
6 buletine lunare privind
calitatea aerului, afişate pe
site-ul instituţiei;
intervenţii de service și
etalonare analizoare – în
funcție de necesități
18 rapoarte ale Operatorului
Local către Grupul Tehnic
de la ANPM
123 operaţiuni de validare a

181 buletine zilnice privind
calitatea aerului, afişate pe site-ul
instituţiei;
6 buletine lunare privind calitatea
aerului,
afişate
pe
site-ul
instituţiei;
47 intervenţii de service
8
intervenţii
de
etalonare
analizoare
18 rapoarte ale Operatorului Local
către Grupul Tehnic de la ANPM
123 operaţiuni de validare a
datelor de calitate a aerului
50

Nr.
crt.

467.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Elaborarea, împreună cu titularii de activitate şi cu autorităţile implicate, a
planurilor de acţiune pe termen scurt atunci când, într-o anumită zonă sau
aglomerare, există riscul de depăşire a pragurilor de alertă şi/sau riscul ca
permanent
nivelurile poluanţilor să depăşească una sau mai multe dintre valorile-limită
şi/sau valorile-ţintă prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător
Elaborarea raportului anual privind calitatea aerului şi transmiterea către
Trimestrul I 2019
Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA) din cadrul ANPM
Realizarea inventarului judeţean de emisii de poluanţi în atmosferă, pentru
Trimestrul II 2019
anul 2018

Nr. de acțiuni
Propus
datelor de calitate a aerului

Realizat

în cazul apariţiei riscului de
depăşire a pragului de alertă
şi/sau una sau mai multe
dintre valorile-limită şi/sau
valorile-ţintă

Nu a fost cazul în sem. I 2019

1 raport

1 raport

1 inventar

1 inventar în curs de realizare

6 rapoarte lunare

6 rapoarte lunare

6 rapoarte lunare
1 raport anual

6 rapoarte lunare
1 raport anual

1 raport

1 raport

trimestrial

6 acţiuni

6 acţiuni

Inspecţii
TOTAL, din care
Inspecţii planificate la obiective din clasa de risc A - D

31.12.2019

935

515

31.12.2019

365

186

Inspecţii tematice planificate

31.12.2019

77

85

477.

Inspecţii SEVESO

31.12.2019

6

5

478.

Inspecţii neplanificate (petiţii sesizări, poluări accidentale, inspecţii tematice,
inspecţii cu alte autorităţi, etc)

31.12.2019

487

239

468.
469.

Elaborarea de sinteze şi rapoarte
Elaborarea rapoartelor privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa
470.
471.
472.

Monitorizarea situaţiilor de urgenţă cu relevanță pentru domeniul protecției
mediului, produse pe raza administrativ-teritorială a județului Dâmbovița,
permanent
participarea la acțiunile de evaluare a efectelor asupra mediului
Monitorizarea stadiului acţiunilor cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru semestrial (martie,
Mediu al judeţului Dâmboviţa şi a stadiului proiectelor din judeţ cuprinse în
septembrie)
Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu

Educaţie ecologică
Realizarea de acţiuni pentru marcarea evenimentelor ecologice cu caracter
473.
internaţional
Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa

474.
475.
476.

lunar
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Nr.
crt.
479.

Acțiunea / obiectivul

Nr. de acțiuni

Termen

Alte activitati (accesul publicului la informaţii, participări la procese civile şi
penale, participări la cursuri de pregătire profesională, simpozioane,
31.12.2019
întocmiri de sinteze/ raportări, etc)
Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea - Sistem Hidrotehnic Independent -Văcaresti
Decolmatare pr Ilfov amonte pod Colanu, comuna Ulmi, sat Dumbrava(3,8
31.03.2019
480.
km) / Asigurarea sectiunii optime de scurgere a apelor

481.
482.

Decolmatare pîrau Colentina amonte/aval pod Calugareni, comuna Contesti /
Asigurarea sectiunii optime de scurgere a apelor mari
Reabilitare prin decolmatare derivatie Dambovita-Ilfov / asigurarea
volumelor de ape suplimentare in acumularea Adunati si rau Dambovita

Decolmatare front captare Gheboieni , comuna Tatarani / Asigurarea
sectiunii optime de scurgere a apelor provenite din scurgerile de pe versanti
Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa
Evaluarea starii actuale a factorilor ecologici si fundamentarea de
484.
strategii de dezvoltare pe termen lung in domeniul mediului, al
resurselor regenerabile si neregenerabile
Sinteza anuala privind calitatea apelor pentru bazinul hidrografic Ialomita
485.
-In baza analizelor fizico-chimice, biologice efectuate la laboratorul propriu
pentru subsistemele ape curgatoare,lacuri,ape subterane si ape uzate
(Manualul de Operare)
-Raport contributia SGA Dambovita la sinteza de calitate pentru anul 2018,
pentru bazinul hidrografic Ialomita
Raport anual privind epurarea apelor uzate în bazinul hidrografic Ialomita
486.
-Monitorizarea evacuarilor constituie contribuţie la Raportul privind
epurarea apelor uzate pentru bazinul hidrografic Ialomita
Raport privind starea calităţii apei în bazinul hidrografic Ialomita
487.
In baza analizelor fizico-chimice, biologice efectuate la Laboratorul propriu
pentru subsistemele: ape curgatoare,lacuri,ape subterane. Aceasta constituie
contributia SGA Dambovita la sinteza de calitate pentru bazinul hidrografic
Ialomita
Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale /-Elaborare488.

483.

31.06.2019

Propus

Realizat

394

197

2

2

3

3

4

3

4

4

31.06.2019

31.06.2019

Lunar
28.02.2019

12
1

6
1

15.06.2019

1

1

Semestrial

2

1

01.06.2019

1

1
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Nr.
crt.

489.

490.

491.
492.

493.

494.

Acțiunea / obiectivul
Reactualizare
Manualul de operare al laboratorului de calitate a apelor (la nivel de
laborator)
-Raportarea realizarii Manualului de operare
-Raport privind Manualul de operare al Sistemului de monitoring - ape uzate
Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale
privind Managementul resurselor de apa, în conformitate cu regimul
impus de acordurile, protocoalele şi convenţiile la care România este
parte şi cu rezultatele negocierilor cu CE. Aceasta se va realiza prin :
Reglementarea din punct de vedere al gospodaririi apelor a tuturor
folosintelor care au legatura cu apele
-Emitere de acte de reglementare (avize, autorizatii ) / in functie de solicitari
Urmarirea a realizarii planului de management al subbazinului hidrografic
Ialomita Superioara pe baza caracteristicilor acestora, impactul activităţii
umane asupra stării apelor, analiza economică a utilizării apelor şi a apei de
îmbăiere
Colectare şi furnizare catre Administratia Bazinala de Apa Buzău-Ialomiţa
de date la nivelul teritoriului administrat pentru reactualizarea anuală a
Bazei de date referitoare la alimentarea cu apă potabilă şi epurarea apelor
uzate
Raport privind stadiul realizării lucrărilor de alimentare cu apă şi epurare a
apelor uzate
-Reactualizarea bazei de date privind alimentarea cu apa potabila si evacuare
ape uzate pe localitati
-Raportarea privind ,,Stadiul realizarii lucrarilor pentru epurarea apelor uzate
urbane si a capacitatilor in executie si puse in functiune pentru aglomerarile
umane (ce intra sub incidenta Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor
uzate urbane)
Plan anual de folosire a apei în perioadele hidrologice normale şi de evacuare
a apelor uzate –BALANŢA APEI
- Monitorizarea cantitatilor de apa prelevate si evacuate la folosinte, prin
procese verbale de consum
- Centralizarea necesarului de apa intocmit de beneficiari pentru anul
urmator

Nr. de acțiuni

Termen

Propus

Realizat

Trimestrial
15.10.2019

4
1

2
0

Permanent

In functie de solicitarile 85
primite

Semestrial

2

1

Lunar

12

6

Lunar
semestrial

12
2

6
1

Lunar
01.11.2019
13.07.2019
28.01.2019
29.11.2019

12
1
1
1
1

6
0
0
1
0
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Nr.
crt.

495.
496.

497.
498.
499.

500.
501.
502.
503.

504.

Acțiunea / obiectivul
- Realizarea prevederilor din Balanta apei pentru semestrul I 2019
- Realizarea prevederilor din Balanta apei pentru total an 2018
- Realizat preconizat 2019
Sinteza privind calitatea apelor pe bazine hidrografice
-Contributii pe B.H. Ialomita
-Raport privind colectarea si epurarea apelor uzate (MONWATER)
Anuarul privind caracterizarea şi gospodărirea apelor, ce constituie
contribuţie la elaborarea anuarului pentru România
- Contributie pentru bazinul Ialomita, prin urmarirea calitatii tuturor
subsistemelor:ape curgatoare,lacuri,ape subterane si ape uzate
Raport tehnic anual privind gospodărirea apelor subterane
- Situatia captarilor de apa din subteran in B.H. Ialomita Superioara pe
obiective ( industrie, unitati agricole, irigatii,etc)
Raport tehnic privind extragerea nisipurilor si pietrisurilor din albiile
cursurilor de apa si din terase
-Centralizare si transmitere date.
Analizarea/actualizarea Planurilor de restrictii si folosire a apei in perioade
deficitare
-Reactualizare Plan de restrictii
-Analizarea / Actualizarea fiselor de gospodarire a apelor
Raport privind Seceta pe anul 2018 /-Centralizare si transmitere date
Reactualizarea Planului Hidrometriei de Exploatare la folosintele de apa /Centralizare si transmitere date
Raport privind penalitatile aplicate si respective incasate
Centralizare si transmitere date
Managementul substanţelor chimice şi monitorizarea organismelor
modificate
genetic şi interzicerea folosirii pe teritoriul României a celor periculoase
pentru sănătatea populaţiei, prin
-Raportare folosinte de apa autorizate ce intra sub incidenta Directivei
2010/75/IED
-Raportare folosinte de apa autorizate ce intra sub incidenta Directivei
91/271.EEC privind epurarea apelor uzate urbane
Elaborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva

Nr. de acțiuni

Termen

Propus

Realizat

30.03.2019
01.08.2019

1
1

1
0

15.05.2019

1

1

01.08.2019

1

0

TRIM I.2019

1

1

10.05.2019
semestrial

1
2

1
1

anual
03.09.2019

1
1

0
0

lunar
trimestrial

12
4

6
2

semestrial

2

1

trimestrial

4

2
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Nr.
crt.

505.

506.
507.

508.

Acțiunea / obiectivul
calamitatilor naturale, accidentelor ecologice si expunerii in zone cu risc
ecologic, prin:
Implementarea sistemului CECIS (Sistem Comunitar de Comunicaţii şi
Informaţii de Urgenţă) prin operaţionalizarea şi funcţionarea Centrului
Naţional de Informare şi Comunicare pe linie de protecţie civilă, care să
asigure sistemul de comunicaţii, precum şi alarmarea populaţiei în caz de
dezastru. Acţiunile S.G.A.Dambovita se referă la
- verificări permanente pentru menţinerea în stare de funcţionare a sistemului
de înştiinţare şi alarmare a populaţiei şi obiectivelor
- acţiuni de instruire periodica a personalului de gospodărire a apelor asupra
sarcinilor ce le revin pentru apărarea împotriva inundaţiilor
Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării inundaţiilor
Program de investitii propus pentru anul 2019 /
1. Combaterea inundatiilor in subbazinul hidrografic Cricovul Dulce, jud.
Dambovita - finantare buget si surse proprii – 175 mii lei + 172 mii lei
(lucrare sistata pe o perioada nedeterminata);
2 actiuni:
- Obiect 8 Urseiu : 3 buc. praguri de fund, zid sprijin mal stang/mal drept L =
204 ml;
- Obiect 7 Valea Lunga : recalibrare albie L = 910 m, 2 buc. praguri de fund,
consolidare mal drept L = 510 ml.
2. Regularizare rau Ialomita amonte si aval Targoviste in zonele Branesti ,
Sacuieni, Comisani , Bucsani, Marcesti , Dobra, Gheboaia, Finta,
Cornesti,jud. Dambovita . Finantare Buget si Surse Proprii - 731 mii lei
+ 100 mii lei;
- Se finalizeaza lucrarile de aparare mal, chirii terenuri si reglementare taxe
ISC.
Program reparatii plan tehnic /
Lucrari de întretinere curenta baraje 2019
Acumulare Pucioasa:
- 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

Nr. de acțiuni

Termen

Propus

Realizat

Trimestrial
Trimestrial

4
4

2
2

2019

în curs de deluare

în curs de deluare.

2019

deluare

Lunar

12

în curs de în curs de deluare

6
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul
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 de întretinere curenta a galeriilor de acces si vizitare prin curatirea
rigolelor de potmol;
- gresarea si ungerea mecanismelor;
- evacuarea apei din basa de epuisment ;
- întretinere AMC;
- lucrari de întretinere curenta instalatii electrice (verificarea prizelor de
împamantare);
- vopsitorii (mana curenta, tamplarii metalice, panouri de avertizare) ;
- repararea gropilor mici si izolate de pe coronament si taluzuri,
recompactari;
- desfundarea si curatirea albiei sub podete de potmol si busteni (aval baraj,
zona descarcator de ape mari );
- completare cu anrocamente din piatra bruta, protectie taluzuri, amenajare
pereu uscat, parament aval baraj.
Formatia Intretinere Cursuri de Apa si Constructii Hidrotehnice (ICALH)
Targoviste - Lucrari exploatare si intretinere constructii hidrotehnice si
albii minore -:
Constructii hidrotehnice
- lucrari de exploatare si asigurarea permanentei la constructia hidrotehnica
priza Valea Voievozilor ;
- demontarea, gresarea si montarea dispozitivelor de actionare a stavilei priza
Valea Voievozilor;
- decolmatarea frontului de captare al constructiei hidrotehnice Derivatia
Ialomita-Ilfov;
- desfundarea manuala a sifoanelor Derivatia Ialomita-Ilfov (Gore, Ulmi 1,

Nr. de acțiuni

Termen

Propus

Realizat

Lunar

12

6

Lunar

12

6

Trimestial

4

2

TRIM II III,IV

4

0
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Ulmi 2 ) si a sectiunii sub podete de potmol;
- defrisari arbusti, cosiri vegetatie Derivatia Ialomita-Ilfov;
- intretinere Statii Hidrometrice Automate Proiect DESWAT;
- vopsitorii (mana curenta, tamplarii metalice, panouri de avertizare) ;
- decolmatare manuala, defrisare si intretinere constructie hidrotehnica
Conexiune Pascov-Ialomita;
- intretinere, decolmatare rigola colectare infiltratii mal drept Baraj Pucioasa;
- intretinere constructie hidrotehnica: dig Marcesti;
Intretinere cursuri de apa/albii:
a) Lucrari de mentenanta predictive si preventive(LMPP)- Parau Sticlarie,
Vulcana -Pandele;
b) Lucrari in vederea cresterii de transporta albiei Rau Cricovul Dulce,
zona I L Caragiale, aval pod ,CF (Braniste) ( -PMRI -Masura RO_M083);
c) Lucrari in vederea cresterii de transport a albiei in zonele Dobra-Finta
(PMRI -Masura RO_M08-3);
d) Lucrari de mentenanta predictive si preventive (LMPP) Parau Ocnita (PMRI Masura RO M14-4)
Direcţia Silvică Dâmboviţa
Realizarea de regenerări artificiale (32 ha/an)
509.

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

sem. I 2019

19 ha

24 ha

510.

Realizarea de regenerări naturale (107 ha/an)

sem. I 2019

21 ha

44 ha

511.

Executat lucrări de îngrijire(2210 ha/an)

sem. I 2019

910 ha

1 268 ha

512.

Masă lemnoasă recoltată (151 mii mc/an)

sem. I 2019

55 mii mc

58 mii mc

513.

Evaluare masă lemnoasă (150 mii mc/an)

sem. I 2019

80 mii mc

89 mii mc

514.

Cifra de afaceri (55 060 mii lei/an)

sem. I 2019

32 056 mii lei

31 176 mii lei

515.

Organizarea unor manifestări anuale tradiționale (sărbătoarea sădirii
arborilor)

sem. I 2019

1 acțiune

2acțiuni

516.

Parcurgerea cantoanelor silvice cu controale de fond (308 controale/an
2019)

sem. I 2019

150 controale

212 controale

sem. I 2019

150 controale

212 controale

517.

Verificarea pichetelor pentru stingerea incendiilor
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

5 licitații

8 licitații

(308 controale/an 2019)

518.

Organizarea și urmarirea modului de desfașurare a licitatiilor de masă
lemnoasă, respectare a clauzelor contractuale (10 licitații/an 2019)

11. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
CONSILIUL JUDETEAN
519.
Obiective de drumuri şi poduri ce se realizează în asociere cu unele consilii
locale, din care:
520.
Asfaltare drumuri locale în Comuna Tătărani L =3,343 km (asociere cu
consiliul local Tătărani)
521.
Modernizare drumuri locale în cartierele Pripor şi Costeşti din oraşul Fieni
judeţul Dâmboviţa (asociere cu consiliul local Fieni)
522.
Consolidare DC 35A şi DC 109B pe L= 3,00 km în com. Corneşti , judeţ
Dâmboviţa (asociere cu consiliul local Corneşti)
523.
Asfaltare drumuri locale în comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa (asociere cu
consiliul local Raciu)
524.
Ramforsare în două straturi drum Titu- Hagioaica (ELSID) (asociere cu
consiliul local Titu)
525.
Amenajare centru civic al comunei Valea Mare, realizarea de alei pietonale,
rigole betonate şi iluminat public pe o lungime de 1860 ml de o parte şi
cealaltă a DJ 702 A
526.
Amenajare și modernizare căi de acces și parcări, cartier Filatură, oraș
Pucioasa, județ Dâmbovița
527.
Reabilitare şi modernizare drumuri locale în comuna Ulmi, judeţul
Dâmboviţa (asociere cu consiliul local Ulmi)
528.
Covor asfaltic DJ 702 G Ionești - Potlogeni Deal, șanțuri dalate și podețe,
sector intravilan Ionești (asociere cu consiliul local Petrești)
529.
Refacere Pod pe DJ 503 Şelaru –Limită judeţ Argeş
530.
Pod pe DJ 714 A Moroieni - Pucheni- Valea Brăteiului km 7+600
531.
Consolidare amenajare albie Cricovul Dulce pentru punerea în siguranţă a DJ
710 B la Vişineşti ,,pct. Iulica Ciobanu"
532.
Reabilitare DJ 701 Odobeşti – Crovu – Ungureni – Corbii Mari
533.
Reabilitare DJ 601A Limită judeţ Giurgiu – Brezoaele – Slobozia Moară –

sem. I 2019

31.12.2019

1

1

31.12.2019

1

1

31.12.2020

1

1

31.12.2019

1

1

31.12.2019

1

1

31.12.2019

1

1

31.12.2019

1

1

31.12.2019

1

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

1
1
1

1
1
1

31.12.2019
31.12.2020

1
1

1
1
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Nr.
crt.
534.
535.
536.
537.
538.

539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.

548.
549.
550.

Acțiunea / obiectivul
Răcari
Modernizare DJ 702J Morteni – Lim. jud. AG.
Drum de legătură DJ 720 E Gara Târgovişte Sud-Centura Municipiului
Târgovişte
Modernizare străzi în comuna Doicești, județul Dâmbovița (asociere cu
consiliul local Doicești)
Ranforsare DC 150 în satul Voinești, comuna Voinești, județul Dâmbovița
(asociere cu consiliul local Voinești)
Covor bituminos DJ 722
sector Brăteștii de Jos, km 2+300–3+350, L = 1,05 km
Sector Movila – Cuza Vodă, km 11+462-13+388, L = 1,926 km
Sector Sălcioara km 16+025 – 18+225, L=2,2 km
Sector Boteni, km 26+151-26+825, L=0,674 km
Lt=5,85 km
ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
DJ 101A Lim. jud. Ilfov – Movila-Ciocănari - Lim. jud. Prahova 4,600 Km
DJ 713
Lim.jud.Prahova Șaua Dichiului – Cabana BabeleLim.jud.Prahova, 14,130 km
DJ 714 A Pucheni ( DN71 ) – Cabana Căprioara – Valea Brăteiului(dr. acc.
car. Lespezi), 11,800 Km
DJ 720 C Gura Ocniței (DJ 720 )-Ocnița (Fundu Ocnei), 9,068 Km
DJ 720 D Lim.jud.Prahova - Marginenii de Sus – Dărmănești ( DN72 ),
2,800 Km
DJ 723 Lăicăi (DN 72A) - Văleni D-ța - Lim.jud.Argeș, 6,390 Km
DJ 702E Găeşti (DN 7) - Arsuri - Făgetu - Mânăstirea - Gherghiţeşti Crăciuneşti - Căpşuna - Frasin Vale - Ungureni (DJ 702B), 20,220 km
DJ 720A Gura Ocniţei (DJ 720C) - Adânca - Bucşani - Mărceşti - Gheboaia Finta Mare - Finta Veche - Bechineşti - Frasinu - Postârnacu (DN 1A),
35,677 km
DJ 721 Târgovişte (DN 72) - Colanu - Văcăreşti - Perşinari - Gura Şuţii Cătunu - Broşteni - Produleşti - Costeşti Deal (DN 7), 28,250 km
DJ 724 Malu cu Flori (DN 72A) - Valea Largă - Pucheni, 7,00 km
Modernizare DJ 714 sector Bolboci – Contur lac Bolboci – Cheile Tătarului,
km 24+366 – 29+900

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

31.12.2019
31.12.2019

1
1

1

31.12.2019

1

1

31.12.2019

1

1

31.12.2019

1

1

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

1
1
1

1

31.12.2019

1

1

31.12.2019
31.12.2019

1
1

1

31.12.2019
31.12.2019

1
1

1
1

31.12.2019

1

1

31.12.2019

1

1

31.12.2019
31.12.2019

1
1

1

1
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Nr.
Acțiunea / obiectivul
crt.
551.
Reabilitare DJ 712 A Runcu - Râu Alb (DALI + PT)
552.
Expertize tehnice la drumuri şi poduri judetene cu finantare, din care:
553.
Expertize poduri pe DJ 720A la km 0+323 şi km 2+467 la Gura Ocniţei
554.
Expertize poduri pe DJ 720C la km 1+007 şi km 5+717 la Ocniţa
12. AFACERI INTERNE
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa
I. Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului
555.
1.1. Organizarea şi executarea de acţiuni punctuale cu efective mărite, în
sistem integrat, destinate prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional,
urmărindu-se diminuarea volumului criminalităţii şi a fenomenului
infracţional stradal, eficientizarea acţiunilor organizate (infracţiuni
constatate, contravenţii aplicate) şi creşterea numãrului infracţiunilor
descoperite în flagrant.
1.2. Monitorizarea zilnică a intervenţiilor la apelurile telefonice prin
S.N.U.A.U.112 - Procentul de intervenţie la apelurile de urgenţă ale
cetăţenilor să fie în timp rezonabil.
1.3. Menţinerea unui nivel înalt de vizibilitate a patrulelor de poliţie prin
punerea unui accent deosebit pe asigurarea vizibilităţii poliţiştilor în zonele
aglomerate, în special în mediul urban, punând accent pe reducerea
numărului infracţiunilor stradale comise pe raza judeţului Dâmboviţa
1.4. Îmbunătăţirea colaborării dintre structurile de ordine publică şi cele
de investigaţii criminale în organizarea de acţiuni pentru combaterea
infracţiunilor de violenţă comise în stradă şi creşterea procentului de
identificare a autorilor infracţiunilor de violenţă comise in stradă.
1.5. Intensificarea activităţilor informativ-operative în vederea prinderii
în flagrant a autorilor de furturi (din buzunare, din autovehicule şi de
componente din exteriorul acestora) şi recuperării prejudiciului cauzat prin
comiterea acestui gen de infracţiuni.
1.6. Iniţierea şi desfăşurarea unor programe pentru pregătirea
antiinfracţională şi antivictimală a elevilor, în special în învăţământul
gimnazial şi liceal, pe segmentele faptelor comise cu violenţă şi a celor de
abuz sexual.
1.7. Derularea de proiecte punctuale destinate prevenirii infracţiunilor pe
modulele de priorităţi cuprinse în Programele Naţionale pentru anul 2019.

Termen
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2019

Decembrie 2019

Nr. de acțiuni
Propus
1
1
1
1

Realizat
1
1
1
1

7

Pentru creşterea gradului de
siguranţă a cetăţeanului, precum şi
pentru prevenirea şi combaterea
fenomenului
infracţional,
structurile
operative
ale
Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Dâmboviţa au organizat şi executat
un număr de 3751 acţiuni
operative și 64 razii.
În ceea ce priveşte apelurile
primite prin S.N.U.A.U. 112 care
au impus deplasarea poliţiştilor la
faţa locului (total 4190 apeluri),
aplicând principiul „cel mai
apropiat
poliţist
de
locul
evenimentului
intervine”,
intervenţia s-a realizat în primele
10 minute de la sesizare în 92,27%
din cazuri (4076 apeluri).
Pe
raza
judeţului
Dâmboviţa, 6210 infracțiuni (863), din care 357 de natură
economico-financiară (- 113), 4
982 de natură judiciară (-561),
respectiv 871 de altă natură (189).
Ponderea
infracționalității
sesizate la nivelul județului
60

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat
Dâmbovița, este reprezentată de
infracțiunile contra persoanei
(2780 fapte, 44,76% din totalul
infracționalității sesizate la nivelul
județului), dintre acestea 1534
fiind loviri sau alte violențe, în
scădere cu 234 fapte față de 6 luni
2018.
Din totalul de 2 284 de fapte
judiciare sesizate, 149 au fost
stradale (+62), iar dintre acestea,
în mediul urban au fost sesizate
102 fapte (68,46% din total), iar în
mediul rural au fost sesizate 47
fapte(31,54 % din total).Pe genuri,
criminalitatea stradală sesizată se
prezintă astfel:omor 0 (0), tentativă
de omor 0 (0); tâlhărie 8 (+1);
ultraj (total art. 257 NCP) 2 (+2);
furt 136 (+60); tulburarea ordinii şi
liniştii publice 2(-2); trafic şi
consum ilicit de droguri 1 (+1).
Ponderea
infracţiunilor
stradale este dată de furturi,
respectiv 91.27 % din total, fiind
înregistrate 136 astfel de fapte, cu
60 mai mult faţă de 6 luni 2018.
Activităţile desfăşurate în
teren de efectivele de poliţie au
condus la descoperirea în flagrant
a unui număr de 583 infracţiuni,
din care 2 de natură economicofinanciară, 179 de natură judiciară
şi 402 de altă natură.
61

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

556.
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 Europene
2.1. Colaborarea între structurile inspectoratului, Serviciul de Combatere
a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa şi Brigada de Combatere a
Criminalităţii Organizate Prahova, pentru realizarea obiectivelor prevăzute
de strategiile naţionale de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate,
precum şi pentru asigurarea operativităţii în prinderea, cercetarea şi
trimiterea în judecată a grupurilor criminale.
2.2. Dezvoltarea parteneriatului cu celelalte instituţii (Brigada de
Combatere a Criminalităţii Organizate Prahova, Serviciul Judeţean de
Protecţie Internă Dâmboviţa, Biroul Teritorial Anticorupţie pentru Judeţul
Dâmboviţa, Serviciul Român de Informaţii – Secţia Judeţeană Dâmboviţa,
etc.) care îşi pot aduce contribuţia la combaterea cu eficienţă a faptelor
comise de grupările criminale organizate, respectiv la prevenirea exportului
de criminalitate în ţările Uniunii Europene.

Decembrie 2019

2

Realizat
Pe
linia
prevenirii
criminalităţii s-au derulat activităţi
în
cadrul
următoarelor
programe/proiecte/campanii,
astfel: Programul de prevenire a
infracţiunilor
contra
patrimoniului; Programul de
prevenire a delincvenţei juvenile
şi a
victimizării
minorilor;
Programul pentru prevenirea
violenţei în familie.
La
nivelul
structurilor
Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Dâmboviţa,
s-au
desfăşurat
activităţi de supraveghere faţă de
17 grupări infracţionale, în
această perioadă fiind luate in
supraveghere 2 noi grupari
infractionale pe aceasta linie.
Pentru
prevenirea
exportului de criminalitate au fost
înaintate
prin
Centrul
de
Cooperare
Poliţienească
Internaţională un număr de 3
mesaje operative, referitoare la
persoane urmărite – posesoare
M.E.A., vehicule furate care fac
obiectul traficului internaţional,
precum şi cetăţeni români despre
care există date şi informaţii că
pregătesc comiterea sau comit
infracţiuni pe teritoriul statelor
membre U.E.
62

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

III. Dezvoltarea capacităţii de acţiune pe linia criminalităţii
economico-financiare, pentru păstrarea unui climat de afaceri curat şi
abordarea problemelor din perspectiva antreprizei criminale
3.1. Continuarea implementării la nivelul Serviciului de Investigare a
Criminalităţii Economice a principiului conducerii activităţii de poliţie pe
baza informaţiilor „Intelligence – led policing” şi susţinerea acţiunilor prin
pachete analitice furnizate de structurile specializate în analiza informaţiilor.
3.2. Îmbunătăţirea capacităţilor operaţionale şi funcţionale în lupta
împotriva criminalităţii economico-financiare în domeniile prioritare (lupta
împotriva fraudei, corupţiei şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuala
şi industrială)
3.3. Continuarea activităţilor de prevenire, descoperire şi sancţionare a
faptelor de evaziune fiscală în cele 9 domenii prioritare de acţiune, aplicând
conceptele „cumul de competenţe în echipe mixte”, „intervenţii zonale
pentru crearea unui climat de afaceri curat” şi „antrepriză criminală”.
3.4. Fermitate în descoperirea actelor de corupţie şi îmbunătăţirea
sistemului de relaţionare cu societatea civilă.

Decembrie 2019

Nr. de acțiuni
Propus

557.

4

Realizat
Totodată, au fost efectuate
verificări într-un număr de 36
lucrări privind solicitări ale
Serviciului Public Comunitar
pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple Dâmbovița
cu privire la cetăţeni români
arestaţi / reţinuţi / expulzaţi pentru
comiterea de infracţiuni pe
teritoriul altor state.
În scopul asigurării unui
climat de afaceri curat, s-a acţionat
permanent pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale, fiind
puse în aplicare conceptele de
acţiune „cumul de competenţe în
echipe mixte”, „intervenţii zonale
pentru crearea unui climat de
afaceri curat” şi „antrepriză
criminală”,
urmărindu-se
combaterea
fenomenului
evazionist în domeniile de
activitate economică caracteristice
judeţului Dâmboviţa.
Astfel,
în
perioada
analizată, au fost sesizate 340 de
infracțiuni de natură economicofinanciară, cu 54 mai putine față
de perioada similară a anului
2018, fiind începută urmărirea
penală față de faptă pentru 296
infracţiuni
si
continuata
urmarirea penala fata de 48
persoane.
Totodată,
ne-am
63

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat
declinat competenţa cu privire la
17 infracţiuni din acest domeniu,
pentru care au fost cercetate 23
persoane.
Activitatea desfăşurată pe
linie de evaziune fiscală a avut la
bază în continuare măsurile
generale
comune
tuturor
domeniilor prioritare de intervenţie
stabilite în PLANUL NAŢIONAL
DE ACŢIUNE.
La
nivelul
judeţului
Dâmboviţa, în baza Planului
teritorial comun de acţiune,
GRUPUL
DE
LUCRU
OPERAŢIONAL
format
din
reprezentanţi ai D.I.I.C.O.T. Biroul
Teritorial
Dâmboviţa,
Administraţiei
Judeţene
a
Finanţelor Publice Dâmboviţa,
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Dâmboviţa, Serviciului Judeţean
de Protecţie Internă Dâmboviţa,
Serviciului Român de Informaţii Direcţia Judeţeană de Informaţii
Dâmboviţa și Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Dâmboviţa, şi-a
desfăşurat activitatea lunar, având
ca scop intensificarea activităţilor
de combatere a evaziunii fiscale în
cele 9 domenii prioritare de
intervenţie.
Astfel, în acest domeniu,
am înregistrat un număr de 39
64

Nr.
crt.

558.

Acțiunea / obiectivul

IV. Prevenirea, combaterea şi descoperirea infracţiunilor de natură
judiciară şi implementarea metodelor şi tehnicilor moderne de investigare,
specifice poliţiilor din statele europene.
4.1. Investigarea activităţilor infracţionale desfăşurate de membrii
grupărilor nestructurate, prevenirea infracţiunilor de mare violenţă, a celor
îndreptate împotriva patrimoniului şi diminuarea faptelor rămase cu autori
neidentificaţi.
4.2. Intensificarea activităţilor pentru prinderea persoanelor urmărite,
executarea mandatelor de arestare sau de executare a pedepsei şi exploatarea
aplicaţiei „INTERDIT+”.
4.3. Implementarea în activitatea curentă a metodelor şi tehnicilor
moderne de investigare în cauzele ce fac obiectul cooperării poliţieneşti
internaţionale şi a „Modelului European de Informaţii Operative” având la
bază principiul „Intelligence - led policing”.

Termen

Decembrie 2019

Nr. de acțiuni
Propus

3

Realizat
dosare penale, iar din totalul de
996 aflate în lucru, au fost
soluţionate 358, din care 36 cu
propuneri de trimitere în judecată.
De asemenea, 19 dosare
au fost declinate în favoarea
unităţilor de parchet competente (1
la D.I.I.C.O.T. și 11 la alte unități
de parchet).
În urma probatoriului
administrat în dosarele penale
instrumentate, au fost emise 19
rechizitorii.
În primele șase luni ale anului
2019 au fost reținuti un număr de
12 suspecți de savârșirea unor
infracțiuni economico-financiare.
În
vederea
cunoaşterii
grupărilor
infracţionale
organizate din categoria celor care
pot genera conflicte stradale, cât şi
a celor nestructurate din categoria
celor care săvârşesc infracţiuni de
natură judiciară grave ori cu
moduri de operare deosebite, au
fost desfăşurate activităţi specifice
în vederea identificării tuturor
grupărilor infracţionale, stabilirii
membrilor şi a rolului acestora în
cadrul grupului.
În primele 3 luni ale
anului 2019, nu au fost soluţionate
dosare penale privind membri ai
65

Nr.
crt.

559.

Acțiunea / obiectivul

V. Dezvoltarea capacităţii de intervenţie a poliţiei rutiere pentru
atingerea standardelor europene în vederea diminuãrii victimizãrii
participanţilor la trafic.
5.1. Asigurarea resurselor umane necesare formaţiunilor de poliţie
rutieră, prin menţinerea la un nivel de peste 90% a gradului de ocupare a
funcţiilor prevăzute în statul de organizare.

Termen

Decembrie 2019

Nr. de acțiuni
Propus

8

Realizat
grupărilor infracţionale care
săvârşesc infracţiuni grave ori cu
moduri de operare deosebite. În
prezent se efectuează cercetări
privind 4 dosare penale, cu
perspective de soluţionare în
semestrul I al anului 2019.
În
baza
Dispoziţiei
inspectorului general al Poliţiei
Române
pentru
aprobarea
procedurilor privind prevenirea,
monitorizarea şi investigarea
grupurilor infracţionale care
generează stări conflictuale, lunar
şi ori de câte ori a fost nevoie, au
fost organizate întâlniri ale
grupului de lucru format din
adjuncţii inspectorului-şef, şefii
structusrilor operative, precum şi
şeful Brigăzii C.C.O. Prahova şi
şeful
Serviciului
C.C.O.
Dâmboviţa. La întâlniri participă
ca invitat şi şeful Serviciului
Judeţean de Protecţie Internă
Dâmboviţa,
coordonarea
activităţilor fiind asigurată de şeful
Inspectoratului.
Pentru creșterea gradului
de siguranță rutieră pe drumurile
publice de pe raza județului
Dâmbovița, au fost organizate şi
executate
630
de
acţiuni
preventive, la care au participat
66

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul
5.2. Specializarea şi perfecţionarea ca politişti rutieri, a lucrătorilor de la
secţiile de poliţie rurală şi de la posturile de poliţie comunale.
5.3. Realizarea de module de pregătire profesională prin care să se
asigure specializarea/perfecţionarea pregătirii poliţiştilor rutieri.
5.4.Monitorizarea modului de exploatare a autovehiculelor din dotare şi
completarea mijloacelor auto din teritoriu atunci când situaţia impune
(echipaje cu defecţiuni, sau care nu mai corespund cerinţelor impuse),
urmărind menţinerea unui grad ridicat de operabilitate a poliţiei rutiere.
5.5. Reducerea cu 1% a accidentelor rutiere soldate cu victime ce au avut
drept cauzã neacordarea priorităţii de trecere pietonilor şi vehiculelor.
5.6. Cooperarea cu administratorii drumurilor în vederea sporirii
siguranţei rutiere prin modernizarea infrastructurii drumurilor şi folosirea
atribuţiilor legale ce revin poliţiei rutiere în avizarea soluţiilor tehnice
privind amenajări 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 siguranţã rutierã.
5.8. În cadrul campaniilor de educaţie vom derula acţiuni şi proiecte
având drept scop îmbunãtãţirea nivelului de cunoaştere şi respectare a
normelor rutiere, precum şi conştientizarea pericolelor la care se expun cei ce
încalcã regulile de circulaţie.

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat
poliţiştii rutieri şi lucrători din
cadrul formaţiunilor operative de
poliţie, precum şi reprezentanţi ai
administraţiei
publice
locale,
Autorităţii Rutiere Române –
Agenţia Dâmboviţa, Registrului
Auto Român – Reprezentanţa
Dâmboviţa, Secţiei de Drumuri
Naţionale Dâmboviţa, Consiliului
Judeţean Dâmboviţa şi mass-media
locală.
Cu ocazia activităţilor
executate
pentru
prevenirea
principalelor cauze generatoare de
evenimente rutiere şi a abaterilor
care pot creşte gradul de
victimizare al participanţilor la
trafic, au fost aplicate 37 142
sancţiuni contravenţionale, din
care: 14 145 pentru nerespectarea
regimului legal de viteză; 5 669 –
neutilizarea centurii de siguranţă;
860 – neacordarea priorității de
trecere; 2716 – abateri comise de
pietoni; 3429– abateri comise de
conducătorii
de
motociclete/mopede şi biciclişti;
676 – folosirea neregulamentară a
telefonului mobil în timpul
conducerii auto.
Comparativ cu anul trecut,
accidentele
rutiere
grave
înregistrează
o
tendinta
ascendentă de la 48 câte s-au
67

Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat
înregistrat în anul 2018, la 62
(+14) în anul 2019, soldate cu
decesul a 13 (-5) persoane, rănirea
gravă a 55 (+19) de persoane si
ranirea usoara a 26 (+10) persoane.
Accidentele
usoare
inregistreaza de asemenea o
tendinta ascendenta, de la 264
cate s-au inregistrat in anul 2018,
la 245 (-19), cate s-au inregistrat in
anul 2019, soldate cu vătămarea
corporală uşoară a 302 (-29) de
persoane.
Principalele cauze ale
producerii accidentelor rutiere cu
victime în judeţul Dâmboviţa în
anul 2019, au fost:
1. Abaterile de la codul
rutier săvârşite de pietoni, cauză
care a generat 51 de accidente
rutiere (+8 accidente fata de
aceeasi perioada a anului 2018)
2.
Nerespectarea
regimului legal de viteza, cauză
care a generat 43 accidente (+6
fata de perioda similară a anului
2018)
3. Neacordarea prioritatii
de trecere autovehiculelor și
pietonilor, cauză care a generat
45 (-29 fata de aceeasi perioada a
anului 2018) de accidente rutiere;
4. Abateri biciclisti, cauză
care a generat 38 accidente
68

Nr.
crt.

560.

Acțiunea / obiectivul

VI. Dezvoltarea conceptuală a activităţii în domeniul armelor,
explozivilor şi substanţelor periculoase;
6.1. Actualizarea permanentă a bazei de date RNA privind persoanele
fizice şi juridice înregistrate ca deţinătoare de arme letale şi neletale şi
folosirea în munca operativă.

Termen

Decembrie 2019

Nr. de acțiuni
Propus

2

Realizat
rutiere (-6 fata de perioada
similara a anului 2018)
Pentru
îndeplinirea
obiectivului general ,,Asigurarea
siguranţei traficului rutier, prin
reducerea numărului accidentelor
de circulaţie şi a consecintelor
acestora”,, efectivele de poliţie
rutieră împreună cu agenţii de
poliţie rurală desemnaţi, au
asigurat o prezenţă mai activă în
stradă, rezultatele obţinute fiind
materializate în:
♦ S-a constatat săvârșirea a
512 de infracțiuni la regimul
circulației pe drumurile publice.
 Reţinerea a 2 363 de
permise de conducere și retragerea
a
799
de
certificate
de
înmatriculare, pentru remedierea
defecţiunilor
ori
perfectarea
documentelor;
♦ Executarea, în deplină
siguranţă a 11 de misiuni de
însoţire a delegaţiilor oficiale,
transporturilor agabaritice şi a
celor speciale.
Pentru prevenirea şi
combatera faptelor la regimul
armelor,
explozivilor
şi
substanţelor periculoase, am
acţionat în baza planurilor de
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

6.2. Creşterea eficienţei acţiunilor în prevenirea şi combaterea
infracţionalităţii în domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor
periculoase.

561.

VII. Îmbunătăţirea operativităţii pe linie de cercetare penală şi
dezvoltarea echipei poliţist – procuror pentru întărirea fermităţii judiciare.
7.1. Îmbunătăţirea operativităţii şi finalităţii judiciare.
7.2. Lucrul în echipă cu procurorul.

Decembrie 2019

2

Realizat
acţiune naţionale aflate în
derulare, fiind organizate 31 de
acţiuni, ocazie cu care au fost
întocmite 87 dosare penale, in
care s-au efectuat cercetari pentru
savarsirea unui numar de 58
infractiuni, indisponibilizate un
numar de 139 arme de foc, 341
bucăţi muniţie şi au fost aplicate
42 sancţiuni contravenţionale în
valoare de 13.203,1 lei.
De asemenea, faţă de 101
persoane deţinătoare legal de arme
şi muniţii a fost luată măsura
anulării acestui drept.
S-a colaborat permanent
cu celelalte structuri operative ale
inspectoratului
pentru
supravegherea
membrilor
grupărilor infracţionale.
Pentru
îmbunătăţirea
operativităţii şi finalităţii judiciare,
am acordat o atenţie deosebită
dezvoltării echipei poliţist –
procuror, fapt reliefat de numărul
de dosare penale soluţionate în
această perioadă, respectiv 6 799
(5 164 cu autori cunoscuţi), din
care: 554cu referat de terminare a
urmăririi
penale,108
prin
declinarea competenţei, 4 108
clasare şi 394 alte soluţii (187
renunţare la urmărirea penală și
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crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

562.

VIII. Diversificarea şi intensificarea metodelor de prevenire şi
combatere a criminalităţii.
8.1. Dezvoltarea prin Compartimentul Analiza şi Prevenirea
Criminalităţii a unor Programe / proiecte de prevenire în parteneriat cu
societatea civilă, în baza priorităţilor stabilite la nivel naţional, respectiv la
nivel local.

Decembrie 2019

1

Realizat
207 reunire).
În prezent au rămas în
lucru 16 846 cauze penale ( 8
932cu A.C. şi 7 914 cu A.N).
Pe
linia
prevenirii
criminalităţii a criminalităţii s-au
derulat
activităţi
în
cadrul
următoarelor programe:
I. Programul de prevenire
a
infracţiunilor
contra
patrimoniului, prioritate a Poliţiei
Române în anul 2019, în cadrul
căruia, în primele 6 luni ale anului
2019 au fost realizate 21 de
întâlniri cu grupuri ţintă şi 21
activităţi de informare a populaţiei,
ocazie cu care au fost distribuite
peste 900 materiale informativpreventive (pliante, fluturaşi şi
afişe).
II.
Programul
de
prevenire a delincvenţei juvenile
şi a
victimizării
minorilor,
prioritate a Poliţiei Române activităţi realizate în primele 6
luni ale anului : 179 activităţi
preventive( intâlniri cu grupuri
tinta, concursuri, activităţi de
distribuire de materiale), au fost
utilizate 991 materiale de suport.
În cadrul acestui program de
prevenire
sunt
derulate
următoarele proiecte: „Atenţie! E
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat
viaţa ta!”; „Dincolo de aparenţe”;
„Împreună
putem
schimba
lumea!”.
III. Programul pentru
prevenirea violenţei în familie,
prioritate a Poliţiei Române în
anul 2019 – activităţi derulate
primele 6 luni ale anului 2019: 7
întâlniri cu grupuri ţintă, activităţi
de informare a populaţiei, ocazie
cu care au fost distribuite peste
350
materiale informativpreventive.
Totodată, s-au derulat
activităţi în cadrul următoarelor
proiecte/campanii de prevenire:
Proiect de prevenire a delincvenţei
juvenile şi a victimizării minorilor
„Atenţie!
E
viaţa
ta!”,
implementat în perioada octombrie
2018 – iunie 2019, în parteneriat
cu Organizaţia „Salvaţi Copiii” România, Universitatea „Valahia”
din Târgovişte - Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Administrative,
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dâmboviţa; Proiect de prevenire a
delincvenţei
juvenile
şi
a
victimizării minorilor „Dincolo de
aparenţe”, implementat
în
perioada octombrie 2018 – iunie
2019,
în
parteneriat
cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dâmboviţa,
Universitatea
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Nr.
crt.

563.

Acțiunea / obiectivul

IX. Continuarea Programului de investiţii, construcţii, consolidări şi
reparaţii la imobile, utilizarea eficientă a mijloacelor de transport şi
îmbunătăţirea dotării efectivelor operative;
9.1. Asigurarea sediilor structurilor de poliţie care îşi desfăşoară

Termen

Decembrie 2019

Nr. de acțiuni
Propus

3

Realizat
„Valahia” din Târgovişte –
Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative, Penitenciarul de
Maximă Siguranţă Mărgineni,
Penitenciarul
Găeşti
şi
Penitenciarul Ploieşti – Târgşorul
Nou; Proiectul de prevenire a
victimizării minorilor „Împreună
putem
schimba
lumea!”,
implementat în perioada octombrie
2018 - iunie 2019, în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dâmboviţa şi Organizaţia „Salvaţi
Copiii”
- România; Proiectul
pentru prevenirea consumului de
droguri
„Informaţia
mă
protejează”
implementat
în
perioada septembrie 2018 - iunie
2019, în parteneriat cu Colegiul
Naţional ” Ctin Carabella”
Târgovişte
şi
Centrul
de
prevenire, evaluare şi consiliere
antidrog Dâmboviţa; Proiectul
Stand Against Drugs(Sads),
desfăşurat în parteneriat cu
Colegiul Naţional ” Ienachiţa
Văcărescu” Târgovişte şi Centrul
de
prevenire, evaluare şi
consiliere antidrog Dâmboviţa.
Pentru
asigurarea
mobilităţii efectivelor de poliţie, în
atelierul propriu, au fost reparate
un număr de 170 autovehicule. Au
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul
activitatea în condiţii grele, cu sprijinul autorităţilor locale, a Consiliului
Judeţean şi A.T.O.P.
9.2. Reparaţii curente la sedii, în raport de alocarea fondurilor.
9.3. Menţinerea în perfectă stare de funcţionare a parcului auto, controlul
modului de exploatare şi folosirea exclusivă în interes de serviciu.

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat
fost efectuate 110 revizii tehnice
şi 307 reparaţii curente, valoarea
pieselor de schimb fiind de
93970,25 lei. De asemenea, au fost
efectuate un numar de 149
inspecţii tehnice periodice la
unităţi acreditate în valoare de
9004,68 lei şi 24 revizii tehnice şi
16 reparaţii la terţi în valoare de
37695,62 lei.
Pe linie de cazarmare, la
sediul inspectoratului, au fost
realizate lucrări de reparaţii
curente la dispeceratul unităţii şi la
Serviciul Criminalistic. Lucrările
au fost realizate în regie proprie,
cu materiale aflate în depozit.
În teritoriu au fost
executate lucrări de reparaţii
curente la sala de şedinţe de la
Poliţia Municipiului Târgovişte și
la Postul de Poliție Buciumeni (
acoperișul clădirii și amenajări
interioare).
Au fost executate lucrări
de întreţinere la imobilele aflate în
administrare ori de câte ori acestea
au fost necesare.
La solicitarea cadrelor
s-a distribuit uniforma de serviciu
şi reprezentare din depozitul
unităţii şi au fost asigurate
formularele, registrele, hârtie
xerox, procesele verbale necesare
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Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

564.

X. Stimularea unei atitudini civice anticorupţie şi promovarea
integrităţii, legalităţii şi a profesionalismului în rândul personalului I.P.J.
Dâmboviţa, în scopul dezvoltării unei culturi organizaţionale adecvate.
10.1. Executarea de controale la structurile cu grad ridicat de risc la
corupţie, stabilite în urma realizării şi analizãrii Registrului riscurilor la
corupţie.
10.2. Informarea D.G.A. cu privire la zonele de risc ori activităţile
vulnerabile la corupţie, identificate cu ocazia activităţilor desfăşurate.
10.3. Aplicarea mãsurilor de control cuprinse în Planul pentru asigurarea
diminuãrii riscurilor asociate funcţiilor sensibile identificate la nivelul I.P.J.
Dâmboviţa.

Decembrie 2019

3

Realizat
desfăşurării activităţiilor specifice
muncii de poliţie.
În vederea identificării
cauzelor care determină expunerea
la corupţie, grupul de lucru
constituit
la
nivelul
I.P.J.
Dâmboviţa a evaluat cadrul
normativ
care
reglementează
activitatea fiecărei structuri prin
identificarea prevederilor ce conţin
factori potenţiali de manifestare a
corupţiei, a analizat incidentele de
integritate înregistrate la nivelul
instituţiei, precum şi eficienţa
sistemului de control intern.
După parcurgerea acestor
etape, vor fi identificate riscurile
de corupţie pentru care vor fi
stabilite măsuri de prevenire și
control. Ulterior, acestea ce vor fi
materializate în registrul riscurilor
de corupţie, document ce va fi
adus la cunoştinţa responsabililor
de risc nominalizaţi şi a
personalului
inspectoratului,
pentru punerea în executare a
măsurilor de prevenire şi control.
De asemenea, registrul riscurilor
de corupţie va fi înaintat Servicului
Judeţean
Anticorupţie
pentru
monitorizarea
activităţilor
desfăşurate pe această linie.
În această perioadă, au fost
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Termen

Nr. de acțiuni
Propus

565.

XI. Intensificarea activităţii de întocmire proiectelor pentru accesarea
fondurilor U.E. nerambursabile
11.1. Elaborarea de propuneri de proiect având în vedere programele
deschise.

Decembrie 2019

1

Realizat
prelucrate
cu
lucrătorii
inspectoratului materialelele de
sinteză
privind
activităţile
desfăşurate de Direcţia Generală
Anticorupţie şi Serviciul Judeţean
Anticorupţie
Dâmboviţa,
a
buletinelor de informare înaintate
de Serviciul Român de Informaţii,
precum şi a materialelor înaintate
de I.G.P.R..
Totodată, s-a acordat sprijin
Serviciului Judeţean Anticorupţie
Dâmboviţa pentru organizarea și
desfășurarea
pe
parcursul
semestrului I 2019, a şedinţelor de
instruire/informare anticorupţie cu
personalul
inspectoratului,
conform planificărilor întocmite
pentru această perioadă.
În
domeniul
accesării
fondurilor europene, au fost
analizate permanent liniile cu
finanţare
europeană
nerambursabile
(ex.
Internal
Security Found Police, CIPS,
DAPHNE, DPIP, JP, JC, FS, EEA
Grants/ Mecanismul financiar
norvegian, Hercule, Pericles, PCT,
PC elveţiano-român, Leonardo da
Vinci etc) şi programe de finanţare
limba
română
(programele
operaţionale
2014-2020:
POSDRU, POCU, POCA, POR).
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Acțiunea / obiectivul

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Decembrie 2019

2

În perioada analizată, au fost
întocmite 582materiale de presă,
reflectate într-un număr 4 535 de
apariţii în mass-media (radio,
televiziuni şi mediul online).
Totodată,
au
fost
organizate 6 conferinţe de presă şi
au fost soluţionate 579 solicitări
verbale ale jurnaliştilor şi 74
solicitări formulate în temeiul
Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţii de interes
public.

Semestrul I

7

7

566.
XII. Realizarea marketingului de imagine al inspectoratului.
12.1. Mediatizarea activităţilor structurilor inspectoratului şi a
rezultatelor obţinute, acordând atenţie prevenirii situaţiilor de criză mediatică
şi gestionarea corespunzătoare a acestora.
12.2. Participarea la emisiunile realizate de posturile de televiziune
locale pentru prezentarea rezultatelor şi sporirea încrederii cetăţenilor în
politia dâmboviţeană.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa
Asigurarea eficienţei şi eficacităţii misiunilor de ordine publică
567.
executate de structurile I.J.J. Dâmboviţa – 7 acţiuni.
1. Propuneri pentru modificarea şi completarea cadrului normativ ce
reglementează activitatea
structurilor de ordine publică, precum şi
consolidarea capacităţii de management al tipurilor de risc la adunări
publice;
2. Asigurarea cadrului dispoziţional pentru planificarea, organizarea şi
executarea misiunilor de ordine publică.
3. Participarea în cadrul grupurilor de lucru sau emiterea
punctelor de
vedere în
legătură cu proiectele de acte normative cu incidenţă în
domeniul ordinii şi siguranţei publice;
4. Participarea în cadrul grupurilor de lucru sau emiterea
punctelor de
vedere în
legătură cu proiectele de acte normative cu incidenţă în
domeniul ordinii şi siguranţei publice;
5. Executarea de controale tematice și inopinate pe segmentul ordinii
publice;

Realizat
În perioada de referinţă nu
au fost accesate/implementate
proiecte.
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Nr.
crt.

568.

569.

Acțiunea / obiectivul
6. Punerea în aplicare a dispozițiilor / planurilor de măsuri / concepțiilor de
acțiune în domeniul ordinii publice transmise de eșalonul superior;
7. Participarea la seminarii, conferințe, întâlniri de lucru pe teme privind
domeniul ordinii și siguranței publice, precum și organizarea și coordonarea
de convocări și ședințe de pregătire în domenii de interes.
Asigurarea eficienței activității de prevenire și combatere a faptelor
antisociale, prin corelarea acțiunilor executate cu infracționalitatea
stradală înregistrată în analizele elaborate la nivelul I.J.J Dâmbovița –
5acţiuni.
1. Întocmirea de materiale privind activitățile desfăşurate pe linia prevenirii
și combaterii faptelor antisociale și rezultatele obținute (analize, sinteze,
informări, studii, prognoze, statistici, grafice, etc.);
2. Coordonarea și monitorizarea activităților de constatare/sancționare a
faptelor de natură penală/contravențională precum și verificarea rapoartelor
întocmite cu această ocazie precum și creșterea prezenței în zonele publice
cu potențial criminogen, instituții de învățământ, mediul rural și silvic;
3. Coordonarea, sprijinul și îndrumarea activității de punere în executare a
mandatelor de aducere;
4. Coordonarea activităţilor preventiv-educative desfăşurate de personalul
I.J.J. Dâmboviţa;
5. Executarea de controale tematice, controale inopinate şi acţiuni de sprijin
şi îndrumare vizând activitatea de prevenire şi combatere a faptelor
antisociale desfăşurată de personalul I.J.J. Dâmboviţa.
Asigurarea capacității operaționale a structurilor de intervenție
antiteroristă și acțiuni speciale – 3 acţiuni.
1. Propuneri de modificare şi completare a cadrului normativ ce
reglementează activitatea structurilor de intervenţie antiteroristă şi acţiuni
speciale;
2. Participarea la întâlniri de lucru pe teme privind prevenirea şi combaterea
terorismului, inovaţii ale tehnicii specifice de intervenţie;
3. Identificarea eventualelor neajunsuri care pot afecta timpul de răspuns a
structurilor antiteroriste şi de acţiuni speciale şi iniţierea demersurilor pentru
soluţionare, precum şi reducerea timpului mediu de răspuns şi creşterea
calităţii de intervenţie de ordine publică, antiteroristă şi contrateroristă.

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Semestrul I

5

5

Semestrul I

3

3
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570.

571.

572.

573.

Acțiunea / obiectivul
Creşterea nivelului de siguranţă a obiectivelor, bunurilor şi valorilor din
competenţă – 4 acţiuni.
1. Monitorizarea permanentă a activităților desfășurate în obiective și în
zona adiacentă acestora, pentru prevenirea și combaterea faptelor cu caracter
infracțional sau contravențional;
2. Asigurarea eficienței dispozitivelor adoptate, concomitent cu menținerea
la nivel minim a incidentelor de securitate produse la obiectivele din
responsabilitate;
3. Coordonarea activităților privind planificarea, organizarea și executarea
misiunilor / activităților pe linie de pază a obiectivelor și a transporturilor cu
caracter special;
4. Coordonarea activităților desfășurate la conductele magistrale de transport
produse petroliere și în zona acestora, precum și prevenirea și combaterea
furturilor din conductele de transport produse petroliere.
Creșterea gradului de integrare a suportului informațional în cadrul
procesului de instituire a pazei și centrarea întregii strategii de pază a
obiectivelor, transporturilor și conductelor magistrale de transport
produse petroliere din zona de responsabilitate– 2 acţiuni.
1. Efectuarea analizelor de risc la securitate fizică potrivit cadrului normativ
în vigoare;
2. Implementarea măsurilor propuse pentru diminuarea/eliminarea
amenințărilor/vulnerabilităților.
Dezvoltarea și implementarea unei strategii instituționale destinate
creșterii gradului de conștientizare a rolului, locului și avantajelor nete
oferite de sistemele tehnice de securitate în cadrul mecanismelor
moderne de pază– 3 acţiuni.
1. Integrarea în cadrul procesului de planificare a exercițiilor de intervenție
a unor scenarii diferite, adaptate particularităților obiectivului și a nevoilor
de pregătire identificate;
2. Intensificarea demersurilor în vederea implementării de către beneficiarii
de pază a sistemelor tehnice de securitate;
3. Operaționalizarea dispeceratelor de monitorizare zonale și conectarea
sistemelor tehnice de securitate la acestea.
Îmbunătățirea capacității de reacție a forțelor de intervenție precum și a

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Semestrul I

4

4

Semestrul I

2

2

Semestrul I

3

3

Semestrul I

1

1
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574.

575.

576.

577.

Acțiunea / obiectivul
gradului de coeziune între acestea și efectivele din cadrul dispozitivului
de pază – 1 acţiune.
1. Integrarea în cadrul procesului de planificare a exercițiilor de intervenție
a unor scenarii diferite, adaptate particularităților obiectivului și a nevoilor
de pregătire identificate.
Perfecționarea activității în domeniul realizării capacității operaționale
a structurilor I.J.J Dâmbovița și managementului situațiilor de urgență
conform competențelor – 3 acţiuni.
1. Verificarea capacității operaționale a structurilor prin exerciții de alertare
de antrenament;
2. Participarea la exercițiile inițiate și organizate de structurile M.A.I în
cooperare cu celelalte structuri din cadrul Sistemului Național de Apărare
Ordine Publică și Siguranță Națională pentru compatibilizarea acestora în
vederea gestionării situațiilor speciale și de criză;
3. Verificarea capabilităților structurilor din cadrul inspectoratului privind
realizarea măsurilor de protecție a personalului, intervenția în sprijinul
populației și participarea la exercițiile organizate pe linia protecției civile.
Creșterea performanței în activitatea de management stări excepționale
– 1 acţiune.
1. Organizarea și desfășurarea de antrenamente, instructaje sau alte
activități de pregătire a personalului pe linia managementului stărilor
excepționale.
Continuarea demersurilor pentru standardizarea practicilor și
procedurilor desfășurate de personalul inspectoratului pentru
îndeplinirea atribuțiilor – 1 acţiune.
1. Elaborarea / revizuirea procedurilor operaționale.
Adoptarea măsurilor din competență în scopul asigurării climatului de
normalitate pe timpul exercitării Președinției Uniunii Europene de către
România, alegerilor europarlamentare și alegerilor prezidențiale – 3
acţiuni.
1.
Cunoașterea
situației
operative
în
conexiune
cu
evenimente/activități/acțiuni cu impact asupra climatului de ordine și
siguranță publică și a securității obiectivelor din competență;
2. Consolidarea cooperării interinstituționale la nivel județean;

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Semestrul I

3

3

Semestrul I

1

1

Semestrul I

1

1

Semestrul I

3

3
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578.

579.

580.

581.

Acțiunea / obiectivul
3. Realizarea de analize la nivel strategic, tactic și operațional pentru
identificarea amenințărilor și vulnerabilităților și evaluarea riscurilor
specifice misiunilor din competență.
Asigurarea suportului informativ al actului decizional pentru realizarea
prevenirii și combaterii faptelor antisociale din domeniile de competență
ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa – 4 acţiuni.
1. Obținerea de date și informații referitoare la evenimente / activități /
acțiuni cu impact asupra climatului de ordine și siguranță publică și a
securității obiectivelor din competență;
2. Consolidarea cooperării cu structurile de informații și alte structuri
abilitate (S.P.I, I.P.J, S.R.I.);
3. Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor cu privire la misiunile de pază
şi supraveghere conducte magistrale de transport produse petroliere, pază şi
protecţie transporturi de valori şi speciale, precum şi pentru prevenirea şi
combaterea faptelor antisociale pe categorii de misiuni;
4. Realizarea fluxului informațional / operațional pentru gestionarea
evenimentelor și misiunilor și asigurarea suportului decizional.
Optimizarea accesului personalului la informații clasificate – 3 acţiuni.
1. Evaluarea modului de aplicare a prevederilor legale privind principiul
necesităţii de a cunoaşte;
2. Identificarea şi soluţionarea cazurilor de supraevaluare a nivelului de
acces la informaţii clasificate;
3. Consilierea cadrelor cu funcţii de comandă privind posibilităţile de
respectare a prevederilor legale în raport de necesităţile obiective.
Creșterea nivelului de cunoaștere și aplicare a prevederilor legale
privind gestionarea informațiilor clasificate – 2 acţiuni.
1. Promovarea activităţilor de verificare a cunoştinţelor, teste adaptate
specificului activităţilor;
2. Intensificarea şi adaptarea activităţilor de îndrumare şi control în raport
de necesitate și specificul activităţilor.
Consolidarea sistemului de control intern și prevenirea corupției – 2
acţiuni.
1. Îndrumarea metodologică a personalului cu atribuții pe linia dezvoltării
controlului managerial intern din I.J.J Dâmbovița;

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

Semestrul I

4

4

Semestrul I

3

3

Semestrul I

2

2

Semestrul I

2

2
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

2. Asigurarea suportului informațional privind stadiul de dezvoltare al
sistemului de control managerial.
Creşterea performanţei în activitatea de selecţie şi încadrare a
582.
personalului – 1 acţiune.
1. Efectuarea de demersuri pentru deblocarea posturilor vacante, recrutarea
Semestrul I
candidaților și organizarea de concursuri în vederea selecționării și încadrării
personalului.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa
Oferirea de servicii de calitate pentru cetăţenii care solicită eliberarea
583.
actelor de identitate, prin coordonarea corectă a serviciilor locale de evidenţă
Sem. I 2019
a persoanelor.
Coordonarea şi controlarea serviciilor locale pentru a se implementa şi
584.
Conform programării
respecta prevederile legale cu privire la evidenţa persoanelor, ca urmare a
anuale
modificării legislaţiei în materie.
Actualizarea corectă a bazei de date, cu toate informaţiile necesare, pentru
585.
ca aceasta să reflecte realitatea existentă , în vederea cunoaşterii populaţiei,
mişcării acesteia, comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice,
Sem. I 2019
persoanelor fizice şi juridice interesate, precum şi pentru eliberarea
documentelor necesare cetăţenilor romani în relaţiile cu statul, cu persoanele
fizice şi juridice.
Eliberarea de acte de identitate tip carte de identitate pentru toţi cetăţenii
586.
care nu şi-au schimbat vechile buletine de identitate, inclusiv prin acţiuni cu
Permanent
camera mobilă.
Eliberarea de acte de identitate pentru toate persoanele majore care nu au
587.
Sem. I 2019
încă un act de identitate, inclusiv prin acţiuni cu camera mobilă.
Reducerea la minim a numărului de persoane cu acte de identitate expirate,
588.
Sem. I 2019
inclusiv prin acţiuni cu camera mobilă.
Oferirea de informaţii corecte şi complete instituţiilor publice, persoanelor
589.
Sem. I 2019
fizice şi juridice interesate.
Obţinerea unui termen cât mai scurt pentru eliberarea cărţilor de identitate
590.
Sem. I 2019

591.
592.

Înfiinţarea de noi servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
(Niculeşti, Şotânga, Runcu, etc).
Ajutarea a cât mai multe persoane, aflate în situaţii dificile – bolnave,

Sem. I 2019

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

1

1

1

1

14

14

1

1

25 acţiuni

17 acţiuni

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sem. I 2019
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Nr.
crt.

593.

594.

Acțiunea / obiectivul
nedeplasabile, etc., să obţină noi acte de identitate, care să reflecte corect
situaţia lor la momentul respectiv.
Organizarea a unor acţiuni cu camera mobilă pentru punerea în legalitate a
persoanelor aflate la mare depărtare de serviciile locale de evidenţă a
persoanelor sau care fac obiectul unor măsuri de ocrotire şi protecţie socială
şi/sau nu realizează venituri, respectiv: copiii orfani, abandonaţi şi persoanele
în vârstă, aflate în unităţi de ocrotire şi protecţie socială, persoane cu handicap
ori care beneficiază de ajutor social, precum şi pentru persoanele reţinute sau
arestate care nu dispun de mijloace financiare.
Verificări anuale pe linie de stare civilă la cele 89 localităţi ale judeţului

Termen

Nr. de acțiuni
Propus
1

Realizat
1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

19

19

13

13

Sem. I 2019

Sem. I 2019

Implementarea obiectivelor Programul de Prevenire a scurgerilor de
informaţii clasificate deţinute de D.P.C.E.P Dâmboviţa la nivelul structurilor
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor în vederea apărării şi de
protejării acestor valori împotriva acţiunilor de compromitere, sustragere,
Sem. I 2019
alterare, distrugere neautorizată sau alterare a formei si conţinutului, a
accesului ilegal la aceste categorii de informaţii precum şi pentru înlăturarea
riscurilor si vulnerabilităţilor ce pot pune în pericol protecţia informaţiilor
clasificate.
Intensificarea acţiunilor de popularizare în mass-media locală şi centrală a
596.
demersurilor personalului D.P.C.E.P. Dâmboviţa pe linie de stare civilă şi
evidenţă a persoanelor în vederea punerii în legalitate cu acte care să ateste
Sem. I 2019
domiciliul şi reşedinţa şi să confirme datele de identitate ale titularului în baza
documentelor doveditoare stabilite de legislaţia în vigoare,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa
Obiectivul nr.1
597.
Reducerea numărului de obiective puse în funcțiune, care funcţionează fără 31.12.2019
autorizaţie de securitate la incendiu
Obiectivul nr.2
598.
Scăderea numărului de victime şi a numărului de incendii la gospodăriile
31.12.2019
populaţiei din mediul rural
Obiectivul nr.3
599.
31.12.2019
Scăderea numărului de incendii generate de focul deschis utilizat la arderea

595.
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale
Obiectivul nr.4
600.
31.12.2019
Dezvoltarea capacității profesionale a personalului
Obiectivul nr.5
601.
Întocmirea și implementarea unui plan de măsuri pentru aducerea la starea de
31.12.2019
functionalitate a CJCCI: efectuarea racordului de energie electric, dotarea
imobilului și compartimentarea sălii de ședință.
Obiectivul nr.1
602.
Reducerea numărului de obiective puse în funcțiune, care funcţionează fără 31.12.2019
autorizaţie de securitate la incendiu
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
603.
Evaluarea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe anul
Sem. I 2019
2018.
604.
Prezentarea actualizării componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Dâmboviţa a Secretariatului Tehnic Permanent şi a Grupurilor de
Sem. I 2019
Suport Tehnic.
605.
Stabilirea personalului care participă la pregătirea în domeniul situaţiilor de
Sem. I 2019
urgenţă – Elaborarea ordinului prefectului în baza propunerilor ISU.
606.
Efectuarea de controale pentru salubrizarea cursurilor de apă în vederea
Sem. I 2019
sporirii capacităţii de scurgere a apei în cazul creşterii accentuate a debitelor
607.
Prezentarea pentru analiză şi avizare a planului Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dâmboviţa, pentru asigurarea resurselor
Sem. I 2019
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe
anul 2019.
608.
Întocmirea şi prezentarea planului privind combaterea secetei hidrologice şi
luarea unor măsuri operative în zona de competenţă a Comitetului Judeţean
Sem. I 2019
pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa
609.
Reactualizarea şi prezentarea spre aprobare a Planului de analiză şi acoperire
Sem. I 2019
a riscurilor la nivel judeţean.
610.
Informarea privind situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul judeţului
Sem. I 2019
Dâmboviţa.
611.
Întocmirea planului de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Sem. I 2019

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

8

8

8

8

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Urgenţă Dâmboviţa pentru anul 2019 şi înaintarea acestuia către
CNSU/IGSU.
612.
Întocmirea planului de măsuri al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Dâmboviţa
pentru sezonul de iarnă 2018-2019.
613.
Raport privind îmbunătăţirea infrastructurii de gospodărirea apelor cu rol de
apărare împotriva inundaţiilor, constatările şi măsurile ca urmare a acţiunii
de verificare la construcţiile hidrotehnice cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor din administrarea SGA Dâmboviţa şi SHI Văcăreşti
614.
Transmiterea către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a
informărilor privind activitatea desfăşurată. Întocmirea şi transmiterea la
IGSU/CNSU a sintezelor informative cu privire la gestionarea situaţiilor de
urgenţă pe tipuri de dezastre la nivelul zonei de competenţă (conform
Ordinului 45854/04.04.2007).
615.
Coordonarea activităţilor de evaluare a pagubelor (fizice şi valorice)
determinate de calamităţi naturale şi modalităţile de refacere a obiectivelor
afectate. Constituirea şi aprobarea comisiilor pentru evaluarea pagubelor,
deplasarea acestora la faţa locului, stabilirea măsurilor ce se impun.
616.
Organizarea de exerciţii de simulare a inundaţiilor la nivelul unui bazin
hidrografic pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului
informaţional hidrometeorologic de avertizare a populaţiei, precum şi a
capacităţii de răspuns a deţinătorilor de lucrări şi autorităţilor publice locale.
617.
Coordonarea acţiunilor de intervenţie în zonele afectate de calamităţi
naturale – analizarea situaţiei existente, propuneri CJSU în legătură cu
măsurile ce trebuie luate.
618.
Declararea stării de alertă la nivelul judeţului sau în mai multe localităţi ale
judeţului şi propunerea instituirii stării de urgenţă.
619.
Verificarea activităţii desfăşurate de Comitetele Locale pentru Situaţii de
Urgenţă
620.
Convocare de pregătire cu Şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă
621.
Instructajul de pregătire cu Preşedinţii Comitetelor Locale pentru Situaţii de
Urgenţă.
13. CULTURĂ

Termen

Sem. I 2019

Sem. I 2019

Nr. de acțiuni
Propus
1

Realizat
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sem. I 2019

Sem. I 2019

Sem. I 2019

Sem. I 2019
Sem. I 2019
Sem. I 2019
Sem. I 2019
Sem. I 2019
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Nr.
Acțiunea / obiectivul
Termen
crt.
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Dâmboviţa
Protejarea, conservarea, şi restaurarea patrimoniului cultural
622.
01.01-30.06.2019
mobil, imobil şi imaterial:
1.
Executarea
de
inspectii
si
controale
privind
protejarea,
conservarea
şi
01.01-30.06.2019
623.
restaurarea
monumentelor istorice și modul in care sunt respectate
prevederile avizelor de specialitate
2 Eliberarea de avize de specialitate pentru intervenții asupra 01.01-30.06.2019
624.
monumentelor istorice și a imobilelor din zona de protecție a monumentelor
istorice

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

75 actiuni

115 acțiuni

10 acțiuni

4 acțiuni

40 avize/actiuni

103
avize/actiuni

3.Executarea de controale privind modul de amplasare a insemnului
distinctiv care atesta regimul de monument istoric al unui bun imobil
4. Formularea de propuneri de revitalizare si punere in valoare a
monumentelor
5. Coordonarea lucrarilor de conservare, consolidare si restaurare a
monumentelor istorice;
6. Actualizarea bazei de date privind bunurile culturale mobile de pe raza
judeţului Dambovita
7. Verificarea modului de pastrare în siguranţă şi starea de conservare a
bunurilor culturale mobile
8. Întocmirea de parteneriate cu instituţii abilitate in vederea executarii de
controale privind îndeplinirea obligatiilor de plata a contribuţiilor la fondul
cultural national

01.01-30.06.2019

6 actiuni

---

01.01-30.06.2019

2 acțiuni

2 acțiuni

631.

Promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor

01.01-30.06.2019

632.
633.

01.01-30.06.2019
Sprijin acordat tuturor ONG-urilor cu activitate în domeniul culturii
Inventarierea şi identificarea bunurilor culturale mobile care ar putea fi 01.01-30.06.2019
susceptibile de a face parte din patrimoniu, aflate în lăcaşele de cult şi
unităţile de învăţǎmânt din judeţ
01.01-30.06.2019

625.
626.
627.
628.
629.
630.

634.

Monitorizarea strictǎ şi actualizarea permanentǎ a bazei de date a instituţiei
şi actualizarea Listei monumentelor de for public

01.01-30.06.2019

--

01.01-30.06.2019

2 acțiuni

2 acțiuni

01.01-30.06.2019

2 acțiune

---

01.01-30.06.2019

2 acțiuni

---

2 acțiuni
2 acțiuni

--1 acțiune

2 acțiuni

---

3 acțiuni

1 acțiuni
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Nr.
crt.
635.
636.
637.
638.

Acțiunea / obiectivul
Promovarea în continuare a imaginii instituţiei, a noutǎţilor legislative în
domeniu, ca şi sensibilizarea unui cât mai larg segment de populaţie pentru
cunoaşterea şi respectarea valorilor de patrimoniu
Protejarea, conservarea, şi restaurarea patrimoniului cultural
mobil, imobil şi imaterial:
1. Executarea de inspectii si controale privind protejarea, conservarea şi
restaurarea
monumentelor istorice și modul in care sunt respectate
prevederile avizelor de specialitate
2 Eliberarea de avize de specialitate pentru intervenții asupra
monumentelor istorice și a imobilelor din zona de protecție a monumentelor
istorice

Termen
01.01-30.06.2019

Nr. de acțiuni
Propus
2 acțiune

Realizat
2 acțiuni

75 actiuni

115 acțiuni

01.01-30.06.2019
01.01-30.06.2019

10 acțiuni

4 acțiuni

01.01-30.06.2019

40 avize/actiuni

103
avize/actiuni

6 actiuni

---

2 acțiuni

2 acțiuni

3.Executarea de controale privind modul de amplasare a insemnului 01.01-30.06.2019
distinctiv care atesta regimul de monument istoric al unui bun imobil
4. Formularea de propuneri de revitalizare si punere in valoare a 01.01-30.06.2019
640.
monumentelor
5. Coordonarea lucrarilor de conservare, consolidare si restaurare a 01.01-30.06.2019
641.
monumentelor istorice;
Consiliul Judeţean Dâmboviţa - Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa
24 ianuarie
642.
Spectacol folcloric patriotic dedicat Zilei Unirii

639.

--

1

1

643.

”De Dragobete...La hanul cu veselie”

22 februarie

2

2

644.

Spectacol de promovare a judeţului Dâmboviţa în cadrul Târgului de Turism
al României

23 februarie

1

1

645.

Spectacol folcloric ”De dor şi drag”

29 martie

1

1

646.

Programul cultural-educaţional „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

15 - 19 aprilie

1

1

647.

„Paştele - tradiţii şi semnificaţii. Vinerea Floriilor”, ediţia a V-a

19 aprilie

1

1

648.

Primăvara Clasică Europeană, ediţia a Vl-a

1

1

9 mai
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Nr.
crt.
649.

Acțiunea / obiectivul
Festivalul „Art For You” realizat în colaborare cu Liceul de Arte „Bălaşa
Doamna”

Termen

Nr. de acțiuni

10 mai

Propus
1

Realizat
1

650.

Concursul Naţional de Poezie „Constantin Virgil Bănescu”

24 - 25 mai

6

6

651.

Colocviul Internaţional „Latinitate - Romanitate - Românitate”

24 - 28 mai

1

1

652.

Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală „W. A. Mozart”

29-31 mai

1

1

653.

Simpozionul „Teologie şi tradiţie, spiritualitate şi modernitate. Contribuţia
patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi a traducătorilor de cărţi
bisericeşti la spiritualitatea şi cultura românească” organizat în parteneriat cu
Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei

29-31 mai

1

1

654.

Festivalul - Concurs Naţional de Cultură şi Literatură „Primăvara Albastră”,
Pucioasa

5-7 iunie

1

1

655.

Festivalul Medieval Dracula

15-16
iunie

5

5

656.

De Rusalii - târg, ediţia a Vl-a

15-17
iunie

3

3

1

1

1

1

1

1

657.
Festival - Concurs pentru Copii „Iedera, un colţ de rai”

25-26
iunie

Consiliul Judeţean Dâmboviţa - Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”
“Ziua Culturii Naţionale”
658.
15 Ianuarie 2019
-eveniment aniversar(cu această ocazie, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”
Târgovişte a permis accesul gratuit în toate muzeele din judeţ)
15 februarie 2019
“Cu şi despre Caragiale”
659.
-proiect educaţional şi expoziţie temporară-
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Nr.
crt.
660.
661.

Acțiunea / obiectivul
(eveniment dedicat marelui dramaturg român I. L. Caragiale)
“Vestitorii Primăverii”
(proiect educaţional)
Expoziţia temporară „Trecutul care mă zideşte”

662.

Ora Pământului, la Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domnească”
Târgovişte

663.

Expoziție ”Bisericile de lemn din Bucovina istorică”

664.

Expoziție ”Anul omagial al satului românesc”, Vulcana Pandele

665.

Program educațional ”Să știi mai multe, să fii mai bun”

666.
667.

Tabără – concurs de grafică pentru profesioniști ”Restaurarea și
consolidarea Casei atelier Gabriel Popescu, Vulcana Pandele”
Concurs tematic ”Independența – năzuință seculară a națiunii române”

668.

Festivalul Concurs ”Art for You”, ediția a XI-a

669.

Noaptea Muzeelor

670.

Expoziție de pictură ”Suflet și culoare”

671.

Expoziție ”Povestea iei”

672.

Tabără internațională de pictură ”Lăcașe de cult din județul
Dâmbovița”

Biblioteca judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”
 Dezvoltarea serviciilor informatizate ale bibliotecii
673.
a. introducerea etapizată în baza de date a fondului de documente
existent în colecţiile bibliotecii

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

0

1

22 martie – 05
aprilie 2019

0

1

30 martie 2019

0

1

3 aprilie 2019

0

1

8 aprilie 2019

0

1

Aprilie 2019

1

1

19 aprilie 2019

0

1

9 mai 2019

1

1

10 mai 2019

0

1

18 mai 2019

1

1

26 iunie 2019

0

1

21 iunie 2019

0

1

23 iunie 2019

0

1

28 martie 2019

Sem. I - 2019
a. 12556 (u.b. introduse)

a. 12556 (u.b. introduse)

b. 7319 (u.b. barcodate)

b. 7319 (u.b. barcodate)
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Nr.
crt.

674.

675.

Acțiunea / obiectivul
b. barcodarea cărţilor introduse în sistem informatizat
c. eliberarea de permise tip card PVC pentru utilizatorii din sistemul
informatizat
d. digitizarea: discurilor de vinil, a vederilor şi cărţilor poştale, exlibrisurilor microfilmelor
 Diversificarea şi adecvarea permanentă a politicilor de achiziţii în
vederea optimizării cerinţelor de informare ale utilizatorilor
a. Achiziții
b. Donații
c. Depozit legal
d. Schimb interbibliotecar
 Programul editorial al Bibliotecii
a. Editarea Calendarului anual al diverselor forme de manifestări
culturale

Termen

677.

 Dezvoltarea bibliotecii digitale
a. digitizare vederi
b. digitizare discuri de vinil
c. digitizarea presei arhivate pe microfilme
 Organizarea de acțiuni culturale destinate stimulării interesului
publicului tânăr pentru cultura și istoria națională
a. Ziua Culturii Naţionale
b. Concursul „24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor”
c. Atelier Caragiale
d. „Repere duhovniceşti” – conferinţe
e. Ziua Bibliotecarului din România
f. Concurs de cunoştinţe şi abilităţi – „EU şi UE - cetăţenie europeană

Realizat
c. 1000 (card PVC)

d. 1165 (u.b. digitizate)

d. 1165 (u.b. digitizate)

a. 2638 u.b.
b. 1107 u.b.
c. 399 u.b.
d. 4 împrumuturi

a. 2638 u.b.
b. 1107 u.b.
c. 399 u.b.
d. 4 împrumuturi

a. Editarea Calendarului
anual al diverselor forme de
manifestări culturale
b. Editarea Revistei Curier,
Nr. 1/2019
c.
Editarea
lucrării
Valorificarea
Colecțiilor
Speciale ale BJDB- vol. II

a. Calendarul anual al diverselor
forme de manifestări culturale

Sem. I - 2019

Sem. I - 2019

b. Editarea Revistei Curier: 2019 (două numere)
c. Editarea lucrării Valorificarea Colecțiilor Speciale ale BJDB- vol. II

676.

Nr. de acțiuni
Propus
c. 1000 (card PVC)

b. Revista Curier, Nr. 1/2019
c. planificată în sem. al II-lea 2019

Sem. I - 2019
a. 1050 u.b.
b. 25 u.b.
c. 90 role

a. 1050 u.b.
b. 25 u.b.
c. 90 role

Sem. I - 2019

a. 1 activitate
b. 1 activitate

a. 1 activitate (15 ianuarie 2019)
b. 1 activitate (23 ianuarie 2019)

c. 1 activitate
d. 3 conferinţe

c. 1 activitate (30 ianuarie 2019)
d. 3conferinţe (21, 28 martie, 4
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

Termen

activă”
g. Ziua Internaţională a Copilului
h. Concurs judeţean „Creativitate şi talent”
i. „Dăm like în parc!” - alternative de petrecere a timpului liber

678.

679.


a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.


Dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă
Programul „Seara de carte la Târgovişte”
Clubul seniorilor
Cercul de pictură
Clubul de filosofie
Clubul de engleză
Clubul Artelor
Clubul „Prietenii mei necuvântători”
Desfășurarea de activități de informare și prevenție pentru
comunitate

g. 1 activitate
h. 1 activitate
i. 1 activitate

 Realizarea programului de animaţie culturală de tradiție al
instituției
a. Program dedicat zilei de „Dragobete”
b. Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii
c. Proiectul „Ora să ȘTIM”
d. „Parteneriat Educațional Național - „Prietenie…pe o… sfoară...”
e. Şcoala altfel
f. „Voluntar activ, tânăr creativ!”
g. Lansări de carte
h. Expoziții tematice

Realizat
aprilie 2019)
e. 1 activitate (23 aprilie 2019)
f. 1 activitate (9 mai 2019)
g. 1 activitate (30 mai 2019)
h. 1 activitate (7 iunie 2019)
i. 1 activitate (12 iunie 2019)

Sem. I - 2019
a. 10 activităţi
b. 20 activităţi
c. 12 activităţi
d. 9 activităţi
e. 21 activităţi
f. 6 activităţi
g. 2 activităţi

a. 10 activităţi
b. 20 activităţi
c. 12 activităţi
d. 9 activităţi
e. 21 activităţi
f. 6 activităţi
g. 2 activităţi

25 martie 2019

- Concursul „Atenţie! E viaţa ta!”, ediţia a III-a

680.

Nr. de acțiuni
Propus
e. 1 activitate
f. 1 activitate

1 activitate

1 activitate

a.
b.
c.
d.

1 activitate
2 activităţi
7 activităţi
6 activităţi

a.
b.
c.
d.

1 activitate (22 februarie 2019)
2 activităţi (2-3 aprilie 2019)
7 activităţi
6 activităţi

e.
f.
g.
h.

5 activităţi
1 activitate
6 lansări de carte
131 expoziţii tematice

e.
f.
g.
h.

5 activităţi
1 activitate (23 mai 2019)
6 lansări de carte
131 expoziţii tematice

Sem. I - 2019

14. TINERET ŞI SPORT
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Nr.
Acțiunea / obiectivul
Termen
crt.
Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Dâmboviţa
În domeniul SPORTULUI
Trofeul Sportis - SPT
aprilie-mai
681.
Citius, Altius, Fortius - SPT
mai
682.
Alerg pentru sanatate - SPT
1 iunie
683.
Roza Vanturilor - SPT
2 iunie
684.
Copii
in
lumea
sahului
2 iunie
685.
o
Cupa Sf. Apostoli Petru si Pavel – fotbal tenis
iunie
686.
În domeniul tineretului
687.
Întocmirea şi aprobarea a calenaarului de acţiuni proprii şi/sau în ianuarie- martie
parteneriat ale DJST Dâmboviţa pe anul 2019
2019
688.
Consiliere oferită ONGT-urilor, privind metodologia de finanţare a
martie-aprilie
proiectelor de tineret în anul 2019
2019
689.
Organizarea Concursului Local de Proiecte de Tineret(CLPT) pentru martie-mai 2019
2019
690.
Organizarea, finanţarea şi decontarea proiectelor/acţiunilor de tineret aprilie-noiembrie
proprii ale DJST Dâmboviţa: acţiuni/proiecte de tineret, tabără socială,
2019
tabără pentru copii cu dizabilităţi, tabere de odihnă.
691.
Finanţarea, monitorizarea şi decontarea acţiunilor/proiectelor mai-noiembrie
de/pentru tineret ale ONGT
2019
15.ALTELE
Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa
STATISTICA ECONOMICĂ

STATISTICA AGRICULTURII
PVPC
692.
Producţia vegetală la principalele culturi în anul agricol 2016-2017
EPA
693.
Efectivele de animale existente la 1 decembrie și producția animală
în anul 2017

SEM. I 2019

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

4

0

1

1

1

1

SEM. I 2019
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Nr.
crt.

Acțiunea / obiectivul

AGR.1D
Activitatea economică a Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi
694.
Reproducţie în Zootehnie, a organizaţiilor/asociaţiilor implicate în
activitatea de ameliorare şi reproducţie în zootehnie furnizoare de
date pentru agricultură, în anul 2017
STATISTICA ÎNTREPRINDERILOR
A.CON.IND; A.CON.CONSTR A.CON.COM; A.CON.SERV;
A.CON.INV
695.
Indicatorii conjuncturali din industria prelucrătoare, construcţii,
comerţ cu amănuntul, servicii şi investiţii - GRANT
DOSME
696.
Întreprinderile noi şi profilul întreprinzătorilor, în anul 2017
STATISTICA INDUSTRIEI
IND TS – conform CAEN Rev.2
Indicatori pe termen scurt în industrie (componentă UNICA):
 Produse şi servicii cu caracter industrial - lunar;
697.
 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)
IND C, IND CP,
698.
IND L
Producţia de carne, lapte şi produse lactate - Lunar
STATISTICA ENERGIEI, GAZE ȘI APĂ
PTS, GTS, STS;
CTSc, ELTS
699.
Indicatori statistici pe termen scurt în domeniul energiei
AC
700.
Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea şi distribuirea energiei

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

1

1

3

3

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

SEM. I 2019

SEM. I 2019

SEM. I 2019

SEM. I 2019

SEM. I 2019

SEM. I 2019
28.03.18
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Nr.
crt.

701.
702.

Acțiunea / obiectivul

termice, în anul 2017
GN
Distribuirea gazelor naturale, în anul 2017
MCB 2019
Forţa de muncă în gospodării-modul consumul de biomasă

STATISTICA CONSTRUCȚIILOR ȘI INVESTIȚIILOR
ACC
703.
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri - Lunar
704.
LOC 1T - Construcţii de locuinţe
LOC 2
705.
Modificări ale fondului de locuinţe, în anul 2017

Termen

Nr. de acțiuni
Propus

Realizat

28.03.18

1

1

SEM. I 2019

3

3

3

3

SEM. I 2019

1

1

02.03.18

1

1

SEM. I 2019

94

