
SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ  

A JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA ÎN ANUL 2020 

ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII (1) 

 2017 2018 
 2019 

Numărul agenţilor economici activi  

Societăţi comerciale active 7823 8300  8899 

Asociaţii familiale 1054 1007  979 

Persoane independente 6201 6128  5869 

Numărul întreprinderilor active după mărime  

Total  7823 8300  8899 

Micro (0-9 salariaţi) 7046 7511  8061 

Mici (10-49 salariaţi) 656 664  711 

Mijlocii (50-249 salariaţi) 104 107  110 

Mari (peste 250 salariaţi) 17 18  17 

Numărul întreprinderilor active pe activităţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.2)  

Total 7823 8300  8899 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 294 299  283 

Industrie 887 959  1055 

Construcţii 793 853  966 

Comerţ 2562 2594  2596 

Transport şi depozitare 1152 1249  1369 

Hoteluri şi restaurante 278 301  315 

Informaţii şi comunicaţii 222 258  295 

Tranzacţii imobiliare 121 134  135 

Învăţământ 61 70  76 

Sănătate şi asistenţă socială 178 199  227 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 673 729  792 



 

 

ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII (2) 

Structura principalilor indicatori economici a întreprinderilor active din industrie, construcţii,  comerţ şi serviii de piaţă în 

anul 2019 
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INDUSTRIE (1) 

Indicii producţiei industriale, în anul 2020 

(luna corespunzătoare din anul precedent=100) 

% 

 

 Anul 2020/ 

Anul 2019 

-%- 

Total ROMÂNIA 90,8 

- Industria prelucrătoare 89,8 

Total judeţul DÂMBOVIŢA 72,0 

- Industria prelucrătoare 71,3 

În anul 2020, comparativ cu anul 2019, producţia industrială din industria prelucrătoare a înregistrat: 

• scăderi mai mari în următoarele ramuri: : 

- industria metalutgică (-60,3%) 

- industria construcţiilor metalice (-41,7%) 

- fabricarea de maşini, utilaje si echipamente (-24,2%) 

- fabricarea produselor textile (-15,5%) 

 • creşteri în următoarele ramuri :  

- fabricarea altor mijloace de transport (+33,2%)                

- fabricarea altor produse din minerale nemetalice (+9,4%) 

- fabricarea de mobilă (+2,7%) 
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INDUSTRIE (2) 

Structura producţiei industriei prelucrătoare pe activităţi ale economiei naţionale 
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INDUSTRIE (3) 

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţă internă şi piaţă externă), în anul 2020 

(luna corespunzătoare din anul precedent=100) 

  

 

 
Anul 2020/ 

Anul 2019 

-%- 

Total ROMÂNIA 93,0 

Total judeţul  
DÂMBOVIŢA 

104,0 

În anul 2020, comparativ cu anul 2019, cifra de afaceri din industrie a înregistrat: 

• creşteri în următoarele ramuri :  

- fabricarea de produse textile (de 2,2 ori) 

- fabricarea altor mijloace de transport (+16,1%) 

- fabricarea echipamentelor electrice (+8,1%) 

 • scăderi mai mari în următoarele ramuri :  

- industria metalurgică (-59,0%) 

- industria construcţiilor metalice (-20,8%) 

- fabricarea produselor chimice (-11,1%) 
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CONSTRUCŢII (1) 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

 

Autorizaţii pentru clădiri 
rezidenţiale 

Autorizaţii pentru clădiri nerezidenţiale 

Clădiri administrative Alte clădiri 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

TOTAL 1373 1385 5 4 308 224 

Mediul urban 196 193 3 2 44 19 

Mediul rural 1177 1192 2 2 264 205 

Evoluţia autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale în perioada 

decembrie 2019 - decembrie 2020 
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CONSTRUCŢII (2) 

Locuinţe terminate 

 

2020 2019 2020/2019 

% 

Total 1230 1454 84,6 

Urban  
263 216 121,8 

Rural 967 1238 78,1 

Locuinţe terminate pe medii 
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COMERŢ INTERNAŢIONAL (1) 

Comerţul internaţional cu bunuri în perioada 1.I-31.X.2020 

 

1.I-31.X.2020 1.I-31.X.2019 

1.I-31.X.2020 faţă 

de  

1.I-31.X.2019  
% 

Total exporturi FOB (mii euro) 524291 565468 92,7 

Total importuri CIF (mii euro) 500318 569417 87,9 

Sold FOB/CIF (mii euro) +23973 -3949 6,1 ori 
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COMERŢ INTERNAŢIONAL (2) 

Structura comerţului internaţional de bunuri, pe grupe de produse, în perioada 1.I – 31.X.2019 

 Exporturi FOB Importuri CIF 
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TURISM (1) 

Sosiri şi înnoptări în structurile de primire turistică 

  
Sosiri 

  
Înnoptări 

 

2020 

-număr- 

2019 

-număr- 

2020 faţă 

de 

2019 
-%- 

2020 

-număr- 

2019 

-număr- 

2020 faţă 

de 

2019 
-%- 

Total 71573 122107 58,6 159231 289510 55,0 

Turişti români 69524 115101 60,4 152459 266605 57,2 

Turişti străini din 
care: 2049 7006 29,2 6772 22905 29,6 

- Europa  1863 6136 30,4 5573 19633 28,4 

- Uniunea Europeană 1387 4509 30,7 3984 14461 27,5 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în anul 2020 a fost de 16,4%, faţă de 27,7% cât a fost în anul 2019. 

 

 



 

TURISM (2) 

Sosiri şi înnoptări în principalele structuri de primire turistică, pe luni, în anul 2020 

 

 

78
91 

78

55 
46

84 

25
7 

56
1 

46

79 

79
14 

11
06
5 92

65 
69

81 57

51 46

64 

15
50
4 

19
22

1 

11
21

9 

12

25 
10

48 

95

76 

18
98
9 

24
79
0 

20
22
5 

16
09
9 13

52
1 

78

14 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

Jan Febr Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Sosiri Înnoptări 



 

TURISM (3) 

Sosiri în principalele structuri de primire turistică, pe luni, în anul 2020 
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TURISM (4) 

Înnoptări în principalele structuri de primire turistică, pe luni, în anul 2020 
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AGRICULTURĂ (1)                                               AGRICULTURĂ (2) 

Suprafața agricolă după modul de folosință (la sfârșitul anului 2020)            EFECTIVE DE ANIMALE  (la 1  decemb.   

- mii capete - 
                               

 

 
 

AGRICULTURĂ (3) 
Judeţul Dâmboviţa ocupă: 
-Locul 1 pe țară la producţia de legume 
-Locul 1 pe țară la producţia de fructe 
-Locul 1 pe țară la producția de ouă 
-Locul 3 pe țară la producţia de cartofi 
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Populaţia activă, populaţia ocupată şi şomerii înregistraţi la începutul anului 

mii persoane 

 

2020 2019 
2020/2019 

+/- 

Populaţia activă - Total  192,5 192,1 +0,4 

din care: feminin  82,2 81,7 +0,5 

Populaţia ocupată - Total  185,9 184,1 +1,8 

din care: feminin  79,0 77,9 +1,1 

Şomeri înregistraţi - Total  6,6 8,0 -1,4 

din care: feminin 3,2 3,8 -0,6 

 

 



 

FORŢA DE MUNCĂ (2) 

Structura 

populaţiei ocupate 

pe principalele activităţi 

ale economiei naţionale 
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FORŢA DE MUNCĂ (3) 

Efectivul salariaţilor (la 31 decembrie) 

 
2020 2019 

2020/2019 

+/- 

Total 85655 85809 -154 

Agricultură, vânătoare şi servicii 
anexe, silvicultură şi pescuit 2011 2028 -17 

Industrie şi construcţii 31980 31977 +3 

Servicii 51664 51804 -140 

Forţa de muncă (4)Şomeri înregistraţi şi rata şomajului 

NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI LA DATA DE 31.XII.2020 

 

 

 

Total 

 din care:  

Studii 
elementare 

Studii medii 
Studii 

superioare 

Total Femei Total Femei Total Femei Total Femei 

Nr. total de şomeri înregistraţi 6182 3008 4182 1826 1630 973 370 209 

Beneficiază de indemnizaţie de şomaj: 1764 979 831 395 736 465 197 119 

- Nr, şomeri în evidenţă şi plată ptr. 
indemnizaţie de şomaj 1560 860 803 383 583 370 174 107 



- Nr. beneficiarilor de indemnizaţie de 
integrare profesională 204 119 28 12 153 95 23 12 

Şomeri neindemnizaţi* 4418 2029 3351 1431 894 508 173 90 

* Nu beneficiază de prevederile Legii nr.1/1991 şi republicată în anul 1994 

 

 

FORŢA DE MUNCĂ (5) 

Numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului decembrie 2019 – decembrie 2020 
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CÂŞTIGURI SALARIALE, PENSII(1) 

Câştigul salarial mediu nominal brut lunar Câştigul salarial mediu nominal net lunar 

 

 
Decembrie 

2020 

ROMÂNIA 5906 

DÂMBOVIŢA 4730 

 

În judeţul Dâmboviţa, câştigurile salariale s-au situat sub nivelul celor înregistrate pe total ţară cu 19,9%, la câştigul 

salarial mediu brut şi cu 19,1% la câştigul salarial mediu net. 

CÂŞTIGURI SALARIALE, PENSII (2) 

Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete, în perioada decembrie 2019 – 

decembrie 2020                                                                                              % luna precedentă=100 

 
Decembrie 

2020 
Decembrie 2019 

Decembrie 2020 
faţă de  

Decembrie 2019 
% 

ROMÂNIA 3620 3340 108,4 

DÂMBOVIŢA 2929 2687 109,0 



 

indici prețuri de consum  indici câștig salarial 

Indicele câştigului salarial real pentru luna decembrie 2020, faţă de luna decembrie 2019, calculat ca 

raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, în judeţul Dâmboviţa a 

fost de 106,8%. 

NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 

  2019   2020  

trim.I trim.II trim.III trim.IV trim.I trim.II trim.III 

Numărul mediu al pensionarilor - persoane 110930 110741 110754 110942 111127 111191 111212 

Pensia  medie – lei  1133 1134 1192 1309 1312 1319 1391 

PREȚURI 

Indicii preţurilor de consum al populaţiei (%) 

 Decembrie 2020 faţă de: 

Anul 2020    
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 Noiembrie 2020 Decembrie 2019 Octombrie 1990 faţă de  
Anul 2019 

TOTAL 100,34 102,06 453866,32 102,63 

Mărfuri alimentare 100,29 103,24 314934,64 104,80 

Mărfuri nealimentare 100,51 101,01 512572,08 101,01 

Servicii 100,04 102,69 843052,26 103,10 
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Populaţia după domiciliu, pe sexe, pe grupe de vârstă şi medii  

la 1 iulie 

 

1992 2019 2020 

2020 +/- faţă de 

1992 2019 

Total 555560 520176 516974 -38586 -3202 

Pe sexe     

Masculin 273463 254927 253278 -20185 -1649 

Feminin 282097 265249 263696 -18401 -1553 

Pe grupe de vârstă 
    

0-14 ani 127067 75889 74239 -52828 -1650 

15-64 ani 364066 357115 353669 -10397 -3446 

65 ani şi peste 64427 87172 89066 +24639 +1894 

Pe medii 
    

Urban 174997 165386 164237 -10760 -1149 

Rural 380563 354790 352737 -27826 -2053 

Populaţia după domiciliu, pe sexe, la 1 iulie 
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Populaţia  dup ă domiciliu, pe  medii , la 1 iulie 
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Populaţia după domiciliu, pe grupe de vârstă, la 1 iulie 
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Piramida vârstelor  
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Durata medie a  vieţii ,  pe sexe ( ani ) 
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Mişcarea naturală a populaţiei 

număr 

 

2020* 2019 

Născuţi- vii 4086 4545 

Decese 7617 6483 

- decese la o vârstă sub 1 an 21 15 

Sporul natural -3531 -1938 

Căsătorii 1834 3008 

Divorţuri 596 877 

* Date operative 



29 

 

 

 

D e c e s e 

550 552 568 
515 

450 
534 

621 
666 

564 

756 

907 934 

Jan Febr Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

- % 25 

- 8 % - 2 % 

- 21 % 

% 1 
10 % 

40 % 36 % 
26 % 

41 % 

% 81 
% 60 



30 

 

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR  INDICATORI  ECONOMICO – SOCIALI  

LA NIVELUL  JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA ÎN ANUL 2020 

 

- date operative – 

ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR 

La începutul anului 2020, în judeţul Dâmboviţa funcţiona un număr de 8899 

întreprinderi active, 979 asociaţii familiale şi 5869 persoane independente. 

IMM-urile reprezentau 99,8% din numărul total al întreprinderilor active.  

Din numărul total al întreprinderilor active, 29,2% funcţionau în comerţ, 15,4% 

în transport şi depozitare, 11,9% în industrie, 10,9% în construcţii, 8,9% în activităţi 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice, etc. 
 2017 2018 2019 

Numărul agenţilor economici activi 

Societăţi comerciale active 7823 8300 8899 

Asociaţii familiale 1054 1007 979 

Persoane independente 6201 6128 5869 

Numărul întreprinderilor active după mărime 

Total  

din care : 7823 8300 8899 

Micro (0-9 salariaţi) 7046 7511 8061 

Mici (10-49 salariaţi) 656 664 711 

Mijlocii (50-249 salariaţi) 104 107 110 

Mari (peste 250 salariaţi) 17 18 17 

Numărul întreprinderilor active pe activităţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.2) 

Total  

din care : 7823 8300 8899 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 294 299 283 

Industrie   887 959 1055 

Construcţii 793 853 966 

Comerţ  2562 2594 2596 

Transport şi depozitare 1152 1249 1369 

Hoteluri şi restaurante 278 301 315 

Informaţii şi comunicaţii 222 258 295 

Tranzacţii imobiliare 121 134 135 

Învăţământ 61 70 76 

Sănătate şi asistenţă socială 178 199 227 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 673 729 792 

 

 

În totalul cifrei de afaceri realizată de întreprinderile active, ponderea o deţine 

industria cu 43,4%, urmată de comerţ cu 35,1%,  servicii cu 16,6%,  construcţii  cu 

4,9%. 

Din totalul numărului mediu de persoane ocupate de 60933 persoane, industria 

deţinea 38,8%, serviciile 31,4%, comerţul 21,0% şi construcţiile 8,8%. 
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În anul 2019, industria este principalul sector în care s-au făcut investiţii brute, cu 

o pondere de 54,8% în total investiţii brute, urmată de servicii cu 25,9%, comerţ cu 

11,3%,  construcţii cu 8,0%. 

 

 

Structura principalilor indicatori economici a întreprinderilor active din 

industrie, construcţii, comerţ şi serviii de piaţă în anul 2019 

 

 

                                        cifra de afaceri     

 persoane ocupate 

 

 

 

investitii brute 

 

INDUSTRIE 

Industria, a cărei contribuţie la valoarea adăugată brută a judeţului era de circa 

33,2%, este orientată cu precădere pe activităţi prelucrătoare (97%). 

Producţia industrială realizată în anul 2020, comparativ cu anul precedent, s-a 

diminuat cu 28,0%, datorită scăderilor înregistrate în principal în industria  

prelucrătoare (-28,7%). 
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Evoluţia lunară a producţiei industriale 

ianuarie 2020 - decembrie 2020 

 

(luna corespunzătoare din anul precedent=100) 

 

În industria prelucrătoare, în anul 2020, comparativ cu anul precedent, s-au 

înregistrat scăderi în majoritatea activităţilor, cele mai mari fiind în: industria 

metalurgică (-60,3%), industria construcţiilor metalice (-41,7%), fabricarea  de 

maşini, utilaje si echipamente electrice  (-24,2%), etc.   

Creşteri s-au înregistrat în: fabricarea altor mijloace de transport (+33,2%), 

fabricarea altor produse din minerale nemetalice (+9,4%) şi fabricarea de mobilă. 

(+2,7%).  

 

 

Structura producţiei industriei prelucrătoare pe activităţi ale economiei 

naţionale 

În anul 2020,  ponderea cea mai mare a deţinut-o fabricarea de echipamente 

electrice cu 36,4%, urmată de industria metalurgică cu 17,1%, fabricarea produselor 

din minerale nemetalice cu 15,4%, industria construcţiilor metalice cu 7,7%, etc.  

Structura valorică a producţiei industriale în anul 2020 prezintă modificări 

semnificative faţă de anul precedent, în sensul scăderii  ponderii industriei 
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metalurgice la 17,1% de la 30,7%, a construcţiilor metalice la 7,7%, de la 9,3% şi a 

creşterii ponderii la fabricarea de echipamente electrice la 36,4%, de la 28,8%.  

În anul 2020, cifra de afaceri din industrie pe total, în termeni nominali, a 

crescut cu 4,0% faţă de anul 2019.  

Creşteri semnificative ale cifrei de afaceri din industrie în anul 2020 comparativ 

cu anul 2019 s-au înregistrat în activităţile: fabricarea de produse textile (de 2,2 ori), 

fabricarea altor mijloace de transport (+16,1%), fabricarea  echipamentelor electirce 

(+8,1%), etc. 

Evoluţia lunară a cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi 

piaţa externă) 

ianuarie 2020 - decembrie 2020 

 

(luna corespunzătoare din anul precedent=100) 

          

 
CONSTRUCŢII  

În anul 2020, s-au eliberat 1373 autorizaţii de construire pentru clădiri 

rezidenţiale, în scădere cu 0,9% faţă de anul precedent. Pe medii de rezidenţă, cea 

mai mare parte a autorizaţiilor de construire (85,7% din total) au fost eliberate în 

mediul rural. 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri  

- număr - 

 Autorizatii 

pentru cladiri 

rezidentiale 

Autorizatii pentru cladiri nerezidentiale 

Cladiri 

administrative 
Alte cladiri 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

TOTAL 1373 1385 5 4 308 224 

Mediul urban 196 193 3 2 44 19 

Mediul rural 1177 1192 2 2 264 205 

 

 

 

 

Evoluţia lunară a autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale 

în perioada decembrie 2019 - decembrie 2020 
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În anul 2020 s-au finalizat şi s-au dat în folosinţă 1230 locuinţe, integral din 

fonduri private (263 în mediul urban şi 967 în mediul rural). 

 

Locuinţe terminate pe medii 

 

 
2020

*) 
2019 

2020 faţă de 2019 

% 

Locuinţe 

terminate 
1230 1454 84,6 

Mediul urban 263 216 121,8 

Mediul rural 967 1238 78,1 
*)

 date provizorii 

 

Pe medii de rezidenţă, s-au înregistrat creşteri la locuinţele terminate în mediul 

urban şi scăderi în cel rural. 

AGRICULTURA  

Agricultura, activitate economică cu o contribuţie de aproximativ 7% la valoarea 

adăugată brută a judeţului, a înregistrat în anul 2019 o valoare de 2553,6 mil. lei , în 

scădere în termeni reali cu 10,6% faţă de anul precedent. 

Producţia vegetală a scăzut cu 11,0% , iar producţia animala a scăzut cu 9,0%. 

Baza acesteia o reprezintă terenul agricol care, la sfârşitul anului 2020 măsura 

245 mii ha (1,6% din suprafaţa agricolă a ţării) din aceasta, 70,8% reprezentând teren 

arabil, 16,1% păşuni, 8,4% fâneţe, 4,7% livezi şi vii. 

Producţia vegetală este orientată cu precădere spre cultura cerealelor boabe, 

cartofilor, legumelor şi fructelor. 

Producţiile obţinute la legume, fructe şi cartofi plasează judeţul Dâmboviţa în 

categoria marilor producători ai ţării. 

În anul 2019, judeţul Dâmboviţa a dat 7,9% din producţia de legume a ţării 

(277,3 mii to, locul 1 pe ţară), 7,3% din producţia de fructe (108,6 mii to, locul 1 pe 

ţară), 6,8% din producţia de cartofi (179,9 mii to, locul 3 pe ţară). 

La producţia animală, judeţul Dâmboviţa ocupa locul 1 în ierarhia judeţelor la 

producţia de ouă (278 mil. bucăţi, cu 5,0%) şi locul 17 la producţia totală de carne 

(29832 to gretate în viu, cu 2,0%). 
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La 1 decembrie 2019, judeţul Dâmboviţa deţinea un efectiv de 27 mii capete 

bovine, 49 mii capete porcine, 90 mii capete ovine şi caprine şi 3062 mii capete 

păsări. 

Fondul forestier al judeţului Dâmboviţa ocupa la sfârşitul anului 2019 o suprafaţă 

de 119,0 mii ha, care reprezintă 29,4% din suprafaţa judeţului. 

COMERŢUL INTERNAŢIONAL DE BUNURI (după sediul agenților 

economici care au realizat exporturi și importuri de mărfuri) 

Exporturile FOB realizate în judeţul Dâmboviţa, în perioada 1.I - 31.X.2020 au 

fost de 524,3 milioane euro, iar importurile CIF au fost de 500,3 milioane euro. 

Comparativ cu perioada similară din anul 2019, atât exporturile, cât şi importurile 

au scăzut cu 7,3% la valori exprimate în euro, respectiv cu 12,1%.  

Soldul balanţei comerciale în perioada 1.I - 31.X.2020 a înregistrat un excedent 

de aproximativ 24,0 milioane euro. 

Principalii parteneri comerciali ai judeţului Dâmboviţa au fost: 

     - la export : Polonia (14,2%), Italia (13,4%), Germania (8,4%); 

     - la import: Turcia (30,7%), China (14,1%), Italia (12,3%), Bulgaria (9,7%). 

 

Exporturile (FOB), importurile (CIF) şi soldul FOB/CIF  

în perioada octombrie 2019 – octombrie 2020 

 

         

5
5
6
6
2

5
4
4
8
4

3
7
5
1
1

4
8
6
0
6

5
2
6
7
6

5
4
1
8
3

3
9
7
3
8

4
3
5
2
2

5
4
1
6
6

6
1
6
5
3

4
8
9
4
2

5
8
7
0
7

6
2
0
9
7

6
8
4
8
4

4
9
8
3
9

3
5
6
9
5

4
3
9
0
9

4
6
2
1
5

4
7
9
1
3

3
6
3
2
3

3
6
0
9
2

4
2
4
4
8

5
7
2
7
4

5
7
7
8
4

6
3
9
4
1

6
8
4
1
8

-1
2
8
2
2

4
6
4
5

1
8
1
6

4
6
9
7

6
4
6
1

6
2
7
0

3
4
1
5

7
4
3
0

1
1
7
1
8

4
3
7
9

-8
8
4
2

-5
2
3
4

-6
3
2
1

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

oct 19 nov 19 dec 19  ian 20 feb 20 mar 20 apr 20 mai 20 iun 20  iul 20 aug 20 sep 20 oct 20

mii euro

Total exporturi FOB Total importuri CIF Sold FOB/CIF
 

 

În structura exporturilor, patru din cele nouă secţiuni de bunuri din Clasificarea 

Standard de Comerţ Internaţional deţin împreună 90,1% din totalul exporturilor, după 

cum urmează: maşini, aparate şi echipamente electrice (50,1% ), metale comune şi 

articole din acestea (26,8%), materii textile şi articole din acestea (9,5%), produse din 

lemn, plută și împletituri (3,7%). 

În structura importurilor patru secţiuni de bunuri din Clasificarea Standard de 

Comerţ Internaţional deţin împreună 80,0% din totalul importurilor, după cum 

urmează: maşini, aparate şi echipamente (30,8%), metale comune şi articole din 
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acestea (27,8%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea  (14,7% ), materii 

textile şi articole din acestea ( 6,7% ), etc. 

 

Structura comerţului internaţional de bunuri, pe grupe de produse, 

în perioada 1.I - 31.X. 2020 

 

 

Exporturi FOB 

 
 

Importuri CIF 

 

TURISM 

La începutul anului 2020 funcţionau 85 unităţi de primire turistică cu funcţiuni de 

cazare turistică, din care: 18 hoteluri, 5 hosteluri, 2 moteluri, 5 cabane turistice, 3 vile 

turistice, 14 pensiuni turistice, 36 pensiuni agroturistice , cu o capacitate de 3261 

locuri.    
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 Sosiri Înnoptări 

Anul 2020 

-număr- 

Anul 2019 

-număr- 

Anul 2020 

faţă de 

Anul 2019 

-%- 

Anul 

2020 

-număr- 

Anul 

2019 

-număr- 

Anul 

2020 

faţă de 

Anul 

2019 

-%- 

Total 71573 122107 58,6 159231 289510 55,0 

Turişti români 69524 115101 60,4 152459 266605 57,2 

Turişti străini 

        din care: 2049 7006 29,2 6772 22905 29,6 

 - Europa  1863 6136 30,4 5573 19633 28,4 

    - Uniunea            

Europeană 1387 4509 30,7 3984 14461 27,5 

 

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în anul 2020 au însumat 

71573, în scădere cu 41,4% faţă de anul 2019. 

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire 

turistică cu funcţiuni de cazare, au reprezentat 97,1%, în timp ce turiştii străini au 

reprezentat 2,9%.  

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea 

mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (90,9% din total turişti străini), iar din 

aceştia 74,4% au fost din ţările Uniunii Europene. 

 

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică, în anul 2020 au 

însumat 159231, în scădere cu 45,0% faţă de anul 2019. 

 Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de 

primire turistică au reprezentat 95,7%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au 

reprezentat 4,3%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de 

primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (82,3% din total 

turişti străini), iar din aceştia 71,5% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene. 

 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în anul 2020 a fost de 16,4% pe 

total structuri de cazare turistică, faţă de 27,7% cât s-a înregistrat în anul 2019.  

 

 

 

FORŢA DE MUNCĂ ŞI ŞOMAJUL   

La începutul anului 2020, 31,8% din populaţia judeţului locuia în mediul urban, 

37,2 % erau persoane active, iar o pondere de 36,0% era deţinută de persoanele 

ocupate.      

Populaţia ocupată a crescut cu 1,8 mii persoane, scăzând în schimb numărul 

persoanelor inactive  (cu 4,0 mii persoane);  numărul persoanelor aflate în şomaj a 

scăzut cu 1,4 mii persoane. 
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Repartizarea populaţiei ocupate indică o creştere a numărului persoanelor ocupate 

în servicii şi construcții și scăderea celor ocupate  în agricultură, silvicultură şi 

pescuit, în industrie.. 

Efectivul salariaţilor din judeţul Dâmboviţa la sfârşitul lunii decembrie 2020 a 

fost de 85655 persoane, în scădere cu 154 persoane faţă de luna corespunzătoare din 

anul 2019. 

 

Efectivul salariaţilor  la 31 decembrie 

  

2020 2019 

2020 faţă de 

2019 

+/- 

Total 85655 85809 -154 

Agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe, Silvicultură şi 

Pescuit  

2011 2028 -17 

Industrie şi construcţii 31980 31977 +3 

Servicii 51664 51804 -140 

Notă: Datele privind efectivul de salariaţi sunt prelucrate şi estimate de INS 

 

 

 

 

Structura efectivului de salariaţi la 31 decembrie 2020 
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Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2020, a fost de 6182 

persoane (3174 bărbaţi şi 3008 femei), în scădere cu 442 persoane  faţă de luna 

corespunzătoare din anul precedent. 

Rata şomajului înregistrat în luna decembrie 2020 a fost de 3,2% în raport cu 

populaţia activă civilă totală, situându-se sub media înregistrată la nivel naţional cu 

0,2 puncte procentuale. 

Rata şomajului pentru femei a fost cu 0,8 puncte procentuale mai mare decât cea 

înregistrată pentru bărbaţi (3,7%, faţă de 2,9%). 

 

 

Evoluţia lunară a ratei şomajului
 
 în perioada decembrie 2019 – decembrie 

2020 

       % 

 
Din numărul total al şomerilor înregistraţi în luna decembrie 2020, 74,5% sunt 

şomeri neindemnizaţi. 

De asemenea, din numărul total de şomeri, 67,6% sunt muncitori, 26,4% 

persoane cu studii medii şi 6,0% persoane cu studii superioare. 

CÂŞTIGURILE SALARIALE  

Câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Dâmboviţa,  în  luna 

decembrie 2020  a  fost  de              4730 lei, iar cel net de 2929 lei. 
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Făţă de luna decembrie 2019, câştigul salarial nominal mediu net a crescut cu 

9,0%. 

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în 

industrie  şi  construcţii  (2993 lei) iar cele mai mici în, agricultură, silvicultură  şi  

pescuit  (2965 lei, servicii 2880 lei).  

În judeţul Dâmboviţa, câştigurile salariale s-au situat sub nivelul celor înregistrate 

pe total ţară cu 19,9%, la câştigul salarial mediu brut şi cu 19,1% la câştigul salarial 

mediu net. 

Indicele câştigului salarial real pentru luna decembrie 2020 a fost de 106,8% 

faţă de luna decembrie 2019 şi de 192,5% comparativ cu luna octombrie 1990. 

 

Evoluţia lunară a indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor 

salariale medii nete, 

în perioada decembrie 2019 – decembrie 2020   

                                                                                            

NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR 

DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 

  
2019 2020 

trim.I
 

trim.II
 

trim.III
 
trim.IV

 
trim.I

 
trim.II

 
trim.III

 

Numărul mediu al pensionarilor - 

persoane 
110930 110741 110754 110942 111127 111191 111212 

Pensia  medie – lei  1133 1134 1192 1309 1312 1319 1391 

 

În trimestrul III 2020, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de 

stat, în judeţul Dâmboviţa era de 111212 persoane, în creştere cu 458 persoane faţă 

de perioada corespunzătoare a anului precedent, revenind circa 130 pensionari la 100 

salariaţi. 

Pensia medie în judeţul Dâmboviţa, în trimestrul III 2020 a fost de 1391 lei, în 

creştere cu 16,7%, comparativ cu trimestrul III 2019,  cu 57 lei mai mică decât cea 

înregistrată la nivel naţional. 

PREŢURI 

Indicii preţurilor de consum al populaţiei 
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- % - 

 IPC -  Decembrie 2020 faţă de: Anul 2020 

faţă de 

anul 2019 
Decembrie 

2019 

Octombrie 

1990 

TOTAL 102,06 453866,32 102,63 

Mărfuri alimentare 103,24 314934,64 104,80 

Mărfuri nealimentare 101,01 512572,08 101,01 

Servicii 102,69 843052,26 103,10 

 

Rata anuală a inflaţiei (luna decembrie 2020 faţă de luna decembrie 2019) a fost 

de 2,06%. 

Rata medie anuală a inflaţiei  în anul 2020 a fost de 2,63%. 

POPULATIE 

La 1 iulie 2020, populaţia după domiciliu a judeţului Dâmboviţa a fost de 

516974 persoane cu o densitate de 128,7  locuitori /km
2 

, situându-se pe locul 17 în 

ceea ce priveşte numărul populaţiei şi pe locul 6 al densităţii, în ierarhia 

judeţelor. 

Cu anumite particularităţi, tendinţele demografice care s-au conturat la nivelul 

tării se constată într-o formă sau alta şi în judeţul Dâmboviţa. 

Populaţia judeţului Dâmboviţa a cunoscut în ultimele două decenii o evoluţie 

descendentă: valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale migraţiei 

externe, au făcut ca populaţia să se diminueze permanent. 

La 1 iulie 2020, populaţia după domiciliu a judeţului Dâmboviţa (516974 

persoane) s-a diminuat cu 3202 persoane faţă de anul precedent şi cu 38586 persoane 

faţă de anul 1992.  

Populaţia după domiciliu , pe sexe, pe grupe de vârstă şi medii la 1 iulie 

 1992 2019
 

2020 
2019 +/- faţă de 

1992 2019 

Total 555560 520176 516974 -38586 -3202 

Pe sexe 

Masculin 273463 254927 253278 -20185 -1649 

Feminin 282097 265249 263696 -18401 -1553 

Pe grupe de vârstă 

0-14 ani 127067 75889 74239 -52828 -1650 

15-64 ani 364066 357115 353669 -10397 -3446 

65 ani şi 

peste 

64427 87172 89066 +24639 +1894 

Pe medii 

Urban 174997 165386 164237 -10760 -1149 

Rural 380563 354790 352737 -27826 -2053 

 

 

Structura populaţiei după domiciliu pe grupe de vârstă 

 

1 iulie 2019 1 iulie 2020 
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Populaţia rurală, precum şi cea de sex feminin sunt majoritare (68,2%, respectiv 

51,0%). 

Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 1 iulie 2019 

remarcandu-se cresterea ponderii  populaţiei  vârstnice ( de 65 ani şi peste). Indicele 

de  îmbătrânire demografică a crescut de la    114,9 (la 1 iulie 2019) la 120,0 

persoane vârstnice la 100 persoane tinere ( la i iulie 2020). 

Ponderea  populaţiei tinere de 0-14 ani a scăzut de la 14,6% la 1 iulie 2019 la  

14,4% la 1 iulie 2020, în paralel cu creşterea ponderii populaţiei vârstnice de 65 de 

ani şi peste în total populaţie, de la 16,7% la 1 iulie 2019  la 17,2% la 1 iulie 2020. 

Raportul de dependenţă demografică a înregistrat o uşoară creştere de la 45,7 la 

46,2 persoane tinere şi vârstnice la 100 persoane adulte. 

La 1 iulie 2020 populaţia adultă (15-64 ani) reprezintă 68,4% din total populaţie, 

în scădere cu 3446 persoane faţă de 1 iulie 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piramida vârstelor reflectă cel mai fidel cronica generaţiilor, evidenţiind 

disproporţiile în structura populaţiei, pe vârste şi sexe. Reducerea numărului 

populaţiei tinere a îngustat şi mai mult baza piramidei vârstelor. Efectele demografice 

şi economice ale acestei evoluţii se vor resimţi în timp şi vor atrage schimbări la 

nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia şcolară, populaţia de vârstă fertilă, 

populaţia în vârstă de muncă). 
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Populaţia unei comune a fost în medie de 4302 locuitori faţă de 3351 locuitori 

cât se îregistra la nivel naţional. Faţă de această medie, valorile individuale variază 

între 9149 locuitori în comuna  Potlogi şi  1317  locuitori în comuna Cornăţelu. 

Durata medie a vieţii la nivelul judeţului Dâmboviţa a continuat să crească, 

situându-se aproximativ  la valorile inregistrate la nivel naţional. 

În anul 2019 durata medie a vieţii a fost de 75,8 ani, valorile actuale de 72,2 ani 

la bărbaţi şi 79,3 ani la femei fiind superioare celor din anul 2018 pe total şi pentru 

femei. Femeile au avut o durată medie a vieţii mai mare cu 7,4 ani decât bărbaţii. 

DEMOGRAFIE
 

 Evoluţia fenomenelor demografice în anul 2020, comparativ cu anul 2019 s-a 

caracterizat prin scăderea natalităţii şi prin creşterea mortalităţii. Nupţialitatea şi 

divorţialitatea au înregistrat scăderi.  

Natalitate. În anul 2020 s-au născut 4086 copii, cu 459 mai puţini decât în anul 

2019. 

Mortalitate. Numărul deceselor înregistrate în anul 2020 a fost de 7617, cu 1134 

mai multe faţă de anul 2019 (7617 persoane).  

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor vii a fost mai mic 

decât al deceselor, în anul 2020 s-a înregistrat un spor natural negativ de -3531 

persoane, față de -1938 în anul 2019. 

Nupţialitate. La oficiile de stare civilă în anul 2020 s-au înregistrat 1834 

căsătorii, în scădere cu 39,0%  faţă de anul 2019.  

Divorţialitate. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 

202/2010 s-au pronunţat 596 divorţuri, în scădere cu 32,0%  faţă de anul 2019.    

În domeniul FISCALITATE.BUGET,  

                  1. Realizarea  programului de incasari aferent anului 2020 - in acest 

scop organele cu atributii de administrare a veniturilor bugetare, in principal,  

impreuna cu  personalul cu atributii de control au  efectuat  actiuni de colectare a 

veniturilor bugetare la contribuabilii care inregistreaza obligatii neachitate catre 

bugetul general consolidat, stabilind masuri specifice activitatii, care  au condus  la 

incasarea creantelor bugetare. 

 In anul 2020 in  cadrul A.J.F.P. Dambovita   gradul de realizare a incasarilor 

veniturilor la bugetul general consolidat a fost de 93,13 %, fiind incasate  obligatii in 

suma de 1.839,78 mil. lei  fata de un program  net de incasari stabilit de ANAF de 

1.975,43 mil. Lei. 

 Analizand   incasarile la bugetul general consolidat, situatia pe bugete se 

prezinta astfel:                                                                                                                                         

mil. lei 
Nr 

crt 
Denumire buget Program    

2020 

 Realizat   

2020 

Grad de realizare 

1 Bugetul de stat 878,78 784,50 89,27% 

2 Bugetul asigurarilor sociale de stat 756,62 726,43 96,01% 

3 Bugetul FNUAS de sanatate 314,21 304,61 96,94% 

4 Bugetul asigurarilor pentru somaj 25,82 24,24 93,85% 

5 TOTAL -BUGET GENERAL 

CONSOLIDAT  

1.975,43 1.839,78 93,13% 
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   2. Masuri propuse pentru reducerea arieratelor 

 Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului 2020. 

 Obiectivul  se   realizeaza   atat prin imbunatatirea activitatii de colectare a 

veniturilor bugetare cat si prin aplicarea masurilor potrivit prevederilor codului de 

procedura fiscala, respectiv stingerea creantelor fiscale prin dare in plata, 

insolvabilitate  si deschiderea procedurii de insolventa. 

 La finele anului 2020, arieratele recuperabile aflate in sold erau de 245,22 

milioane lei. 

 La data de 31.12.2020, prin aplicarea masurilor de mai sus  s-a redus nivelul 

arieratelor existent la 31.12.2020  pana la valoarea de 173,63 milioane lei obiectivul 

stabilit fiind realizat 

 

    Referitor la rambursarile de TVA 

 

 La sfârşitul lunii  decembrie 2020, la nivelul A.J.F.P. Dâmboviţa era evidenţiat 

un număr de 211 deconturi cu sume negative de T.V.A. cu opţiune de rambursare, în 

valoare de  18,79 mil lei, din care: 

-      123 deconturi în termenul legal de solutionare  =    12,58 mil lei; 

-          1 decont cu termenul legal de solutionare suspendat =      0,12 mil lei; 

-        87 deconturi cu termenul de solutionare întarziat               =      6,09 mil lei; 

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile 

Regulamentului UE(2016/679 

 

Toate cele 87 deconturi cu termenul de solutionare întarziat, aflate în sold la 

31.12.2020, aveau decizii de rambursare aprobate, urmând să intre în selecţia 

realizată la nivel naţional pentru lunile urmatoare ale anului 2021.   

          5.  Cazier fiscal 

 - Prelucrarea a 1367 cereri de eliberare a certificatului de cazier fiscal; 

 - Elaborarea  a 1367certificate de cazier fiscal; 

 - Prelucrarea a 1206 fişe de înscriere în cazierul fiscal şi transmiterea în cazierul 

fiscal naţional; 

         Întocmirea a 1491 fişe de actualizare a datelor înscrise în cazierul fiscal, 

prelucrarea               acestora şi transmiterea în cazierul fiscal naţional;   

          6.Case marcat 

- Prelucrarea a 1262 cereri atribuire şi emiterea certificatului de atribuire a numărului 

unic de identificare a AMEF instalate în judeţul Dâmboviţa;   

- Prelucrarea a 8 cereri primite de la agenţii economici şi elaborarea răspunsului de 

anulare a numărului de ordine atribuit pentru 35 AMEF din judeţul Dâmboviţa; 

- Transmitere certificate atribuire NUI pentru AMEF la organele fiscale de 

administrare. 

       7.  Structura de inspecţie fiscală a AJFP Dambovita,  aflată în coordonarea 

Direcţiei Generale Coordonare Inspecţie Fiscală/DGRFP Ploiesti - AIF, a efectuat în 

perioada  01.01.2020 -31.12.2020, un număr total de 960 acţiuni de control, din care 

571 inspecții fiscale (347 inspecții fiscale la persoane juridice si 224 la persoane 

fizice) și 389 controale inopinate, incrucișate și constatări la fața locului (267 la 

persoane juridice si 122 la persoane fizice).  
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 1. Inspecții fiscale in vederea verificării modului de calculare, evidențiere 

și virare, in cuantumurile și la termenele stabilite de lege, a obligațiilor fiscale 

datorate bugetului general consolidat, administrate de Agenția Națională de 

Administrare Fiscală la contribuabilii mici, mijlocii, persoane fizice respectiv 

intreprinderi individuale și  familiale. 

 Acțiunile de inspecție fiscală la contribuabilii selectați pe baza analizei de risc au 

avut prioritate la intocmirea programelor de activitate, acestea având ca pondere 

minim 50% in totalul acțiunilor de inspecție fiscală cuprinse in PLA.  

  In perioada  01.01.2020 -31.12.2020 s-au intocmit un număr de 359 

rapoarte de inspecție fiscală (163 inspecții fiscale la persoane juridice și 196 inspecții 

fiscale la persoane fizice), cu 101  rapoarte mai puțin decât cele estimate a se realiza. 

Activitatea de inspecție fiscală a fost afectată de Decretarea stării de urgență / alerta 

pe teritoriul Romaniei coroborat cu măsurile de prevenire a răspândirii COVID 19. 

Facem mențiunea că in urma inspecțiilor fiscale incheiate in perioada 01.01.2020-

31.12.2020, au fost stabilite de către organele de control , debite suplimentare in 

suma totală de 79.224 mii lei din care 73.174 mii lei la persoanele juridice si 6.050 

mii lei la persoanele fizice. 

         2. Inspecții fiscale in vederea soluționării deconturilor de taxa pe valoarea 

adaugată cu opțiune de rambursare  

    In perioada  01.01.2020 -31.12.2020 s-au intocmit un număr de 203 rapoarte 

de inspecție fiscală (175 inspectii fiscale la persoane juridice si 28 inspecții fiscale la 

persoane fizice), in urma cărora s-a respins la rambursare suma totala de 2.766  mii 

lei respectiv 2.670 mii lei la persoane juridice si 96 mii lei la persoane fizice  . 

         Facem mențiunea că soluționarea DNOR cu control anticipat se face numai la 

solicitarea contribuabilului, iar numărul solicitărilor comparativ cu anii anteriori, a 

scăzut urmare modificarilor legislative.   

           3. Inspecții fiscale la contribuabilii aflați sub incidenta prevederilor legii 

nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.  

    In anul 2020 la solicitarea biroului juridic - Compartimentul Procedura 

Insolvență și Lichidări - au fost verificați 36 de contribuabili aflați sub incidența 

prevederilor Legii nr.85 / 2014, la care organele de control au intocmit un număr de 9 

rapoarte de inspecție fiscală și 27 procese verbale/ referate la persoane juridice care 

nu prezentau risc fiscal.ridicat.   

            4.  Controale inopinate, controale încrucişate sau constatări la faţa 

locului  

              In perioada  01.01.2020 -30.12.2020 organele de inspecție fiscală au efectuat 

un număr de 389 de verificări, la contribuabilii aflaţi în aria de competenţă, pentru 

verificarea realitătii și legalității operatiunilor economice realizate de acestia, urmare 

solicitarilor dispuse de conducerea ANAF, precum si a solicitarilor transmise de alte 

institutii sau de  alte  structuri  din cadrul DGRFP/ AMAVS. 

            In vederea stabilirii dacă societățile verificate se incadrează in categoria 

societăților cu risc fiscal mare, au fost analizate  tranzacţiile cu contribuabilii 

declaraţi inactivi în baza prevederilor legale, sau cu contribuabilii de tip fantomă. 
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       În anul 2020 Biroul Vamal de Interior Dâmboviţa au atras la bugetul consolidat 

al statului precum şi la bugetul Uniunii Europene,  suma de 60.627.595 lei.  
Pentru realizarea programului de încasări din activitatea vamală şi a 

obiectivelor ce-i revin în domeniul vamal, Biroul Vamal de Interior Dâmboviţa a 
aplicat masurile propuse în planul de acţiuni şi a desfăşurat în perioada ianuarie – 
decembrie 2020, activităţi care au vizat îmbunătăţirea continuă a gradului de 
colectare a veniturilor din activitatea vamală datorate bugetului comunitar şi naţional, 
precum şi creşterea gradului de recuperare a creanţelor bugetare.  

          Ca rezultat al eforturilor depuse în lunile ianuarie – decembrie 2020, am 
reuşit să atragem la bugetul consolidat al statului precum şi la bugetul Uniunii 
Europene  suma de 51.715.497 lei.  

          Structura şi gradul de realizare pe luni a programului de încasări în vamă 
se prezintă astfel: 

 
Încasări în vamă în perioada ianuarie – decembrie 2020 
N

r.  
c

rt. 

Luna 
T.V. + 
maj. 

TVA + 
maj. 

Accize 
Alte 
venituri 

Total luna 
Plan 
lunar 

Grad 
realizare 

1 Ianuarie 865.909 4.306.938 821 586 5.174.254 5.170.000 100% 

2 Februarie 607.493 3.597.513 5.758   4.210.764 4.210.000 100% 

3 Martie 795.702 2.701.382 1.489 34 3.498.607 3.500.000 100% 

4 Aprilie 383.228 2.549.984 12.551   2.945.763 2.950.000 100% 

5 Mai 392.437 2.750.061 813 150 3.143.461 3.930.000 80% 

6 Iunie 807.062 3.574.217   246 4.381.525 4.060.000 108% 

7 Iulie 808.927 3.096.274 15.578 0 3.920.777 3.920.000 100% 

8 August 963.276 3.464.264 0 0 4.427.540 4.070.000 109% 

9 Septembrie 1.188.112 3.946.312 248 500 5.135.172 4.000.000 128% 

1
0 

Octombrie 769.211 4.324.801 2.386 3000 5.099.398 5.460.000 93% 

1
1 

Noiembrie 818.933 4.378.742 2181 150 5.200.006 4.980.000 104% 

1
2 

Decembrie 801.839 3.778.384 835 -2828 4.578.230 3.840.000 119% 

  Total general 9.202.129 42.468.872 42.660 1.838 51.715.497 50.090.000 103% 

 
             În perioada ianuarie – decembrie 2020 Biroul Vamal de Interior 

Dâmboviţa a realizat următorii indicatori fizici şi valorici: 

 număr declaraţii vamale emise, total din care:             -   22.386 
- declaraţii vamale de import                 -   10.274 
- declaraţii vamale de export                 -   12.189 

 

 număr atestate de comercializare en-gros si en-detail de produse energetice, 
alcool si tutun total, din care:                       -         
36   

- emise                                                    -         29    
- revocate                                               -            5       

 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                         
-          85 
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 număr acţiuni de supraveghere si verificare mişcări  produse accizabile  total,  
din care:            -    1.066 

                                                                 -     sosiri                                  -    1.016     
-  plecări                                 -         50   

 număr declaraţii reverificate                                                                -       118 

 diverse controale in domeniul produselor accizabile                           -         55 

 număr amenzi aplicate                                                                        -           5 

 valoare amenzi aplicate                                                                      -   7.500 lei 

  încasare  parţiala                                                                                -   7.500 lei 
 
       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. 

În domeniul 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 2020 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 

 

În domeniul Fondurilor Europene 

 Afaceri europene și relații internaționale  

1.  Monitorizarea obiectivelor derulate prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală  conform O.U.G. nr. 28/2013. 

La nivelul județului Dâmbovița în cadrul PNDL I în perioada 2015 - 2020 sunt 

cuprinse în program un număr 131 de obiective de investiții. 
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La nivelul județului Dâmbovița în cadrul PNDL II în perioada 2017 - 2020 sunt 

cuprinse un număr de 292 de obiective de investiții. 

SINTEZA DERULĂRII 

PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ - PNDL II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proiecte finanțate prin Compania Națională de Investiții 

La nivelul județului Dâmbovița s-au depus spre finanțare la Compania Națională 

de Investiții 82 de proiecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proiecte depuse la Administrația Fondului de mediu în cadrul 

Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare 

cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare. 

La nivelul județului Dâmbovița au fost depuse pentru finanțare în cadrul 

Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare 

cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, un număr de 5 proiecte. 
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4. Proiecte depuse la Administrația Fondului de mediu în cadrul 

Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor 

agricole degradate, reconstituirea ecologică și gospodărirea durabilă a 

pădurilor. 

La nivelul județului Dâmbovița au fost depuse pentru finanțare în cadrul 

Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor 

agricole degradate, reconstituirea ecologică și gospodărirea durabilă a 

pădurilor, un număr de 4 proiecte. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAT Valoare contract (lei) 

Cornești 7.641.602 

Hulubești 9.891.607 

Malu cu Flori 5.481.403 

Slobozia Moară 4.964.018 

Vlădeni 3.373.676 

UAT Valoare contract (lei) 

Glodeni 2.155.180 

Glodeni 2.441.657 

Râu Alb 1.394.253 

Vârfuri 562.541 
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5. Situația centralizatoare privind evidența proiectelor implementate la 

nivelul Județului Dâmbovița în cadrul PNDR, astfel: 

Beneficiari publici PNDR 

Nr. crt Nr. proiecte Valoare proiecte 

1. 130 142.769.571,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiari privati 06-11-2020 

Masura 
Numar 

beneficiari 
Valoare totala a 
proiectelor - lei 

M1.1 4 1.023.417,05 

M1.2 2 1.117.741,14 

M4.1 12 41.037.023,87 

M4.1A 17 45.519.846,66 

M4.2 8 31.986.776,72 

M4.2A 3 21.009.112,11 

M4.2 GBER 3 30.109.435,22 

M4.2GMin 2 167.547,05 

M6.1 1.167 213.638.886,00 

M6.2 32 8.164.350,00 

M6.3 1.686 117.627.082,50 

M6.4 17 16.245.751,62 

M9,1A 1 1.163.465,40 

M9,1 1 455.424,52 

M16.4 5 2.499.203,74 

M16.4A 5 2.426.065,11 

M17.1 12 404.866,57 

M19.1 5 317.686,49 

M19.2 116 38.130.824,32 

M19.3 5 113.111,74 

M19.4 16 12.437.511,08 

TOTAL 3.119 585.595.128,91 
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 În domeniul Muncă și Justiție Socială 

În anul 2020 Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmbovița 

a cuprins, în  măsura de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi 

independente sau iniţierea unei afaceri 102 persoane, dintre care una a reuşit să îşi 

deschidă o afacere proprie.  

Criza sanitară şi economică fără precedent, create de pandemia SARS-Cov2, 

însoţită de necesitatea declarării stării de urgenţă şi ulterior a celei de alertă, au dus la 

modificări serioase în planul evoluţiei pieţei muncii.  

S-a înregistrat o contracţie a pieţei, manifestată prin diminuarea ofertei de locuri 

de muncă, prin pierderea de locuri de muncă ( încetarea şi mai ales prin suspendarea 

temporară a multor contracte de muncă). Au fost elaborate şi implementate de către 

Guvern, măsuri de protecţie socială, respectiv măsuri active de sprijin destinate 

angajaţilor şi angajatorilor, legiferate de actele normative apărute (OUG 30/2020, 

modificată şi completată prin OUG 32/2020;  OUG 92/2020 ,  Legea 19/2020, OUG 

132/2020, OUG 147/2020).  

Aceste situaţii au afectat atât clienţii Serviciului Public de Ocupare (angajatorii , 

salariaţii şi persoanele în căutare de loc de muncă) cât şi Serviciul în sine, care a 

trebuit să facă eforturi în foarte multe planuri, acordând asistenţă de specialitate, 

aplicând măsurile specifice şi procedurile de lucru în condiţii de izolare fizică, 

punându-se accentul pe lucrul cu mijloacele on-line de depunere şi de primire a 

solicitărilor şi verificând cu maximă operativitate şi minuţiozitate actele depuse în 

vederea acordării drepturilor cerute.   

Ţinând seama de obiectivele impuse, Agenţia a gestionat eficient locurile de 

muncă vacante (corelând cererea angajatorilor cu oferta din partea şomerilor 

înregistraţi), depăşind astfel gradul de ocupare propus.  

Segmentul formării profesionale a adulţilor, care ar fi putut  ajuta mult agenţii 

economici nu a funcţionat aşa cum ne-am fi dorit, din motive obiective ( măsuri 

justificate de respectarea izolării sociale şi a  distanţării fizice -bună parte din timp 

cursurile au fost suspendate).  

Numărul persoanelor pentru care au fost încheiate convenţii  între AJOFM şi 

angajatori în vederea stimulării ocupării forței de muncă, a fost în cursul anului 2020 

de 997 persoane (art. 80/ art. 85 din Legea nr. 76/2002). 

Aşa cum s-a prezentat anterior, situaţia proiectelor  finanţate 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- Rezultate:  

 Înregistrarea/consiliere/profilarea şi medierea unui număr de:  457 tineri 

NEETs; 

 Încadrarea in munca a unui numar de  193 tineri NEETs. 

 UNIT 4 – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din Regiunile 

mai puțin dezvoltate-Rezultate: 
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 Monitorizarea si efectuarea plaților aferente convenţiilor pentru 239 

ucenici; 

 Intocmire rapoarte specifice realizarii deconturilor. 

 PROACCES RMPD -  Stimularea mobilității si subvenționarea 

locurilor de munca pentru șomeri si persoane inactive”- Rezultate:  

 Monitorizarea si efectuarea de plăţi aferente convențiilor încheiate (art. 

80/art 85 din Legea nr. 76/2002) pentru un număr de 808 persoane. 

 Intocmire rapoarte specifice realizarii deconturilor. 

 

 UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET 

din regiunile mai  dezvoltate și mai puțin dezvoltate- Rezultate:  

 Monitorizarea si efectuarea de plați aferente convențiilor pentru 194 

ucenici; 

 Intocmire rapoarte specifice realizarii deconturilor. 

 

 ACTIMOB NEETs–Activare şi mobilitate tineri NEETs - Rezultate:  

 Încheierea de convenții (art. 80/art 85 din Legea nr. 76/2002) pentru un 

număr de 122 tineri NEETs şi 34 absolvenţi; 

 Monitorizarea si efectuarea de plăţi aferente convențiilor încheiate (art. 

80/art 85 din Legea nr. 76/2002) pentru un număr de 249 persoane. 

 PROACCES 2 – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de 

muncă pentru șomeri și inactivi - Rezultate:  

 Procesarea a 348 de solicitări venite din partea agenților economici in 

vederea încheierii de convenții conform art. 80/ art. 85 din Legea nr. 76/2002. 

 Monitorizarea şi efectuarea de plăţi aferente convențiilor încheiate (art. 

80/art 85 din Legea nr. 76/2002) pentru un număr de 348  persoane. 

 

 Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi - 

Rezultate:  

 Identificarea  unei  persoane cu dizabilităţi în vederea înregistrării în 

grupul ţintă 

 Înregistrarea / Informarea şi consilierea / Profilarea şi Medierea muncii: 

5 persoane cu dizabilităţi 

 #SPER - Sprijin Pentru Angajatori si Angajati - Rezultate:  

 Intocmirea si depunerea Cererii de Rambursare nr. 1 :  

 Valoare 18.036.320 lei; 

 Persoane pentru care s-a solicitat rambursarea somajului tehnic : 9765 

persoane. 
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 Intocmirea si depunerea Cererii de Rambursare nr. 2   

 Valoare 22.045.255 lei; 

 Persoane pentru care s-a solicitat rambursarea somajului tehnic : 8978 

persoane. 

 STRATEG –    “ Strategia ANOFM  post 2021 –STRATEG”  - 

Rezultate:  

 Sprijin pentru ANOFM în elaborarea Strategiei instituţionale a ANOFM 

pentru perioada 2021-2027, prin implicarea directă a unui expert din cadrul Agenţiei 

judeţene şi prin cuprinderea în grupul ţintă al proiectului a 8 funcţionari din cadrul 

instituţiei 

 PROACCES 3 –   Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de 

muncă pentru șomeri - Rezultate:  

  Încheierea de convenții (art. 85 din Legea nr. 76/2002) pentru un număr 

de 30 persoane cu vârsta mai mare de 45 ani. 

 eSPOR - Relaţia SPO cu angajatorii 

Rezultate:  

  Demararea procedurii de selecţie a experţilor din echipa de 

implementare. Promovarea proiectului pe site-ul instituţiei (proiect demarat în cursul 

lunii decembrie 2020). 

 Managementul de caz – Proces de incluziune pe piaţa forţei de muncă 

a persoanelor cu nevoi complexe. 

Rezultate:  

  Demararea procedurii de selecţie a experţilor din echipa de 

implementare. Promovarea proiectului pe site-ul instituţiei (proiect demarat în cursul 

lunii decembrie 2020). 

 

 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. 

 

În calendarul acţiunilor de tip Bursa locurilor de muncă erau prevăzute pentru anul 

2020, 2 burse generale, una în aprilie, iar cealaltă în octombrie (pentru absolvenţi). 

Din cauza situaţiei generale însă, acest gen de activităţi a fost suspendat prin Ordin al 

Preşedintelui ANOFM. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa  

Realizarea Programului Cadru de Acțiuni al Compartimenuluit control relatii 

de munca pe capitole: 

A. Verificarea modului în care angajatorii respecta prevederile Codului 

Muncii – Legea 53/2003 republicata, cu modificările şi completările ulterioare 
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Din totalul de 1338 agenţi economici verificaţi în anul 2020, de către I.T.M. D-

ța în domeniul raporturilor de muncă, s-au constatat 1428  deficienţe privind 

nerespectarea prevederilor  legale privind relatiile de munca si s-au aplicat amenzi 

contravenţionale în valoare totala de 1 924 800 lei. 

In anul 2020, din totalul de 207 sancţiuni contravenţionale aplicate , 106 din 

sancţiuni au fost cu amendă contravenţională,  iar 101  au  fost  cu avertisment.                                    

Referitor la modul in care au fost aplicate dispozițiile legale ale Codului Muncii, 

in cadrul acţiunilor de control efectuate în anul 2020, s-a urmarit prioritar combaterea 

muncii nedeclarate. Au fost analizate problemele privind încheierea contractelor 

individuale de muncă, clauze, durate, condiţii de confidenţialitate, neconcurenta, 

drepturi si obligaţii ale părţilor, cumul de funcţii, respectarea condiţiilor legale 

necesare pentru a nu atrage nulitatea lor. Probleme mai complexe s-au constatat la 

încetarea raporturilor  de munca ca urmare a procedurilor speciale pe care le ridica 

diferitele situaţii de încetare a contractelor de munca de drept sau la inițiativa părților. 

S-a acordat o atenţie deosebită modului în care angajatorul realizează concedierea 

salariaţilor din motive care ţin de persoana acestora, in special pentru indisciplina ,  

necorespundere profesională și modului în care au fost respectate procedurile de 

verificare a motivelor pentru care s-au dispus astfel de concedieri.  De asemenea s-a 

urmărit maniera în care angajatorul concediază salariaţii prin restructurarea 

posturilor, daca se acorda preavizul legal şi dacă sunt achitate toate drepturile 

salariale  cuvenite la încetarea activităţii.  

Un capitol important în acţiunile de control l-a reprezentat verificarea 

respectării duratei normale a timpului de muncă, a compensării potrivit legii a 

timpului de munca suplimentar lucrat, a asigurării repausului zilnic şi săptămânal şi a 

modului în care salariaţii beneficiază de concediile anuale de odihnă.  

In anul 2020, controalele privind identificarea şi combaterea cazurilor de 

muncă nedeclarată (fără forme legale de angajare) s-au concretizat în următoarele 

rezultate: 

 48  angajatori identificați folosind forţă de muncă nedeclarată; 

 1  600 600 lei - valoarea amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată; 

 nr. pers. depistate la muncă fără contract individual: 300, din care: 

-176 persoane depistate la munca fara contract individual de munca 

(pentru 21 de persoane au fost incheiate contracte individuale de muncă ) 

-117  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 . 

-7  persoane depistate la muncă în perioada în care au contractul individual 

de munca  suspendat.  

               În urma controalelor desfăşurate, s-a constatat că munca nedeclarată s-a  

manifestat cu preponderenţă în comerţ, construcţii, alimentație publică. 

În unităţile în care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale, pe lângă 

sancţiunile contravenţionale aplicate pentru munca fără forme legale, potrivit art. 260 
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(1) lit. „e” din  Codul Muncii, inspectorii de muncă au dispus măsuri pentru 

încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă.   

B. Verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile O.U.G. 

nr. 25/2011 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 

României. 

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 anul 2020 a fost efectuate  controale privind respectarea prevederilor 

O.G. 56/2007 modif. împreuna cu reprezentanţi ai IGI Dambovita și nu a fost 

identificați cetățeni străini încadrați în muncă fără aviz. 

C. Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile 

Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romani care lucrează în 

străinătate.  

Pe această tematică nu s-au constatat neconformităţi în raport cu prevederile 

legale aplicabile. 

Cu toate că la nivelul I.T.M. D-ța sunt înregistrați 3 angajatori ca agenți de 

plasare forță de muncă în străinătate, în cursul anului 2020, nu au fost efectuate 

informări trimestriale în baza art. 13 din Norme Metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 156/2000 rep. și modif., conform cărora unitățile au plasat 

cetățeni romani în străinătate.  

Pe site-ul instituției (www.itmdambovita.ro) la secțiunea ”Relații de muncă” este 

postată lista cu datele de contact ale agenților de mediere (activi) înregistrați la I.T.M. 

Dambovita conform Legii nr. 156/2000 modificată și completată. 

D. Verificarea modului în care angajatorii respecta prevederile Legii 

nr. 202/2002 rep. privind egalitatea de şanse si de tratament între femei şi 

bărbaţi.  

În urma verificărilor efectuate s-a urmărit 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.  

Dintre deficienţele constatate enumerăm: 

 lipsa introducerii în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în 

regulamentele interne ale unităţilor şi instituţiilor controlate de dispoziţii pentru 

interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex; 

 lipsa de sancţiuni disciplinare în regulamentele interne, în condiţiile 

prevăzute de lege pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi 

prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau 

ofensatoare, prin acțiuni de discriminare; 

http://www.itmdambovita.ro/
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 neinformarea permanentă a angajaţilor prin afişarea în locuri vizibile 

asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă. 

E. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 

nr. 905/2017 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a 

salariaţilor. 

În anul 2020 s-a verificat respectarea dispoziţiilor legale privind întocmirea, 

completarea şi transmiterea registrului general de evidență a salariaţilor in format 

electronic (REVISAL) potrivit H.G. nr. 905/2017 modif.  S-au constatat 203 încălcări 

ale prevederilor legale, au fost sancționați 24 de angajatori  și s-au aplicat un număr 

de 26 sancțiuni contravenţionale în valoare de 39 300 lei. Concomitent cu  

deficientele constatate s-au dispus şi măsuri de intrare în legalitate.  

F. Verificarea de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri si 

a normelor de aplicare a acesteia. 

În anul 2020 au fost verificați 18 angajatori și au fost dispuse 8 masuri. 

                  G .Scrisori, petiţii, reclamaţii adresate către I.T.M. Dambovita de la 

persoane fizice si juridice 

Un număr important de acţiuni de control au fost generate de sesizările şi 

reclamaţiile petenţilor, persoane fizice sau autorităţi si instituţii publice. În anul 2020, 

compartimentul control relaţii de munca din cadrul I.T.M. D-ţa a soluţionat 493 

petiţii înregistrate în sensul Legii 233/2002, pe probleme legate în special de 

nerespectarea clauzelor contractuale: ale contractului individual de muncă, 

neîncetarea contractelor de munca la data întreruperii raporturilor de muncă, 

neîntocmirea formelor legale de angajare, neonorarea drepturilor salariale pentru 

munca prestată sau a sporurilor etc.         

Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa are ca scop administrarea şi 

gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a altor 

programe privind servicii sociale susţinute de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii și Protectiei Sociale, realizarea de activităţi de evaluare şi 

monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul măsurilor de asistenţă socială 

privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale 

unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, 

familiei, grupurilor ori comunităţilor, realizate de autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice. 

 

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 21.215 dosare noi (8.949 alocatii de stat, 3.575 indemnizatii 

crestere copil si stimulent de insertie, 992 alocatie pentru sustinerea familiei, 1.240 



57 

 

venit minim garantat, 109 alocatii de plasament, 72 indemnizatie lunara HIV/SIDA si 

6278 indemnizatie COVID);  

 au fost prelucrate un numar de 4.923 modificari (modificare 

reprezentant legal, modificare modalitate de plata, transfer din/spre alte judete) 

suspendari, reluari in plata, incetari drepturi la beneficii sociale ; 

 au fost prelucrate un numar de 458 formulare prestatii familiale 

europene E 401, E 405, E 411 si F 002 (Regulamentul CE 988/2009) ; 

 in perioada ianuarie–decembrie 2020 au fost efectuate plati in 

valoare totala de 453.241.958 lei pentru un numar mediu de 145.259 beneficiari de 

beneficii sociale. 

2. Asistenta sociala monitorizare, servicii si programe de asistenta sociala 

si incluziune :  

- Asigurarea de subventii de la bugetul de stat pentru urmatoarele 

asociatii si fundatii: 

-Fundatia „Catedrala Eroilor” Targoviste – Camin pentru persoane varstnice 

pentru servicii de gazduire si ingrijire pentru persoane varstnice din judetele 

Dambovita, Arges, Prahova si Bucuresti- care a primit subventie in valoare de 48.401 

lei pentru 26 beneficiari ;   

-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- care a primit subventie in 

valoare de 223.728 lei pentru 80 beneficiari. 

- Activitati de monitorizare si evaluare programe sociale: 

- a fost intocmit raportul statistic lunar privind venitul minim garantat 

prevazut de Legea  nr.416/2001: 

-valoarea ajutorului social platit a fost de 14.477.249 lei  pentru un numar 

mediu de 4.713 beneficiari. 

3. Activitati In domeniul inspectiei sociale:  

- Activitatea de control, evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale: 

a) 13 activități de evaluare în vederea obținerea licenței de funcționare.  

b)  12 activități de evaluare în vederea acordării unei noi licențe de 

funcționare (relicențiere);  

c)  10 activități de monitorizare anuală; 

d)  3 activități de control inopinat; 

- Monitorizarea măsurilor dispuse in cadrul controalelor tematice și inopinate 

privind accesul persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi 

comunicaţional și a sancțiunilor aplicate; 
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- Monitorizarea telefonică a serviciilor sociale și raportarea săptămânală a 

informațiilor către DIS-ANPIS privind modul de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale din judetul Dambovita pe perioada stării de alertă. 

- Instrumentarea cererilor de acordare a indemnizației de sprijin acordată 

categoriilor profesionale prevăzute de art. XV și art. XV^1 din OUG nr.30/2020, cu 

modificările și completările ulterioare și Ordonanta 132/2020. (nr.cereri 

instrumentate/tip beneficiu,  

- Instrumentarea cererilor de acordare a ajutorului de urgență de la bugetul de 

stat (nr.dosare instrumentate, anchete sociale efectuate, probleme întâmpinate în 

desfășurarea activității etc.).    

4. Activitati privind relatiile cu publicul: 

- au fost solutionate 18.356 petitii cu respectarea O.G. nr. 27/2002, a Legii 

nr.233/2002, a OUG 30/2020 cu modificari si completarile ulterioare, a OUG 

132/2020 si a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.  

- au fost acordate un numar de 14.313 indrumari si consilieri in vederea 

clarificarii stabilirii si platii drepturilor de prestatii sociale; 

- au fost inregistrate un numar de 480 audiente. 

5. Autorizarea furnizorilor de formare profesionala a adultilor. 

- in anul 2020 comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala, 

care functioneaza in cadrul A.J.P.I.S. Dambovita, s-au intrunit in 17 sedinte in urma 

carora s-au incheiat 17 procese verbale, activitatea comisiei concretizandu-se prin: 

inregistrarea a 41 cereri de autorizare din care autorizate 40; eliberarea unui numar de 

3.033 certificate de calificare; eliberarea unui numar de 1.255 certificate de absolvire; 

eliberarea unui numar de 4.288 suplimente descriptive ; stabilirea a 211 comisii de 

examinare; nominalizarea unui numar de 82 specialisti pentru evaluarea dosarelor 

inaintate; emiterea unui numar de 359 decizii din care 211 decizii numire comisie 

examinare, 80 decizii evaluare, 40 decizii de autorizare si 28 decizii monitorizare; 

verificarea inscrisurilor si aplicarea timbrului sec pe 2.702 certificate de calificare 

eliberate absolventilor; verificarea inscrisurilor si aplicarea timbrului sec pe 1.282 

certificate de calificare eliberate absolventilor. 

6.Activitatea de reprezentare in instanta 

- a fost asigurat reprezentarea institutiei si a M.M.F.P.S.P.V. (prin delegare) in 

actiunile judecatoresti intr-un numar de 12 cauze civile. 

7.Activitatea de resurse umane 

- numarul de personal angajat si aprobat prin statul de functii, in anul 2020 are 

urmatoarea structura: functionari publici 38 de posturi, din care 4 posturi de 

conducere (1 director executiv vacant si 3 sef serviciu ocupate ) si 34 posturi executie 

( 32 ocupate si 2 vacante ). 

8.Activitatea financiar contabila si administrativa. 

 - in anul 2020 s-a urmarit utilizarea cu responsabilitate a creditelor alocate si 

mentinerea echilibrului financi 

        Credite primite                        Plati efectuate 
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-Cheltuieli personal –                  3.151.395 lei                            3.148.568 lei 

-Cheltuieli bunuri si servicii –      2.907.504 lei                  2.907.320 lei 

-Program FSE -                             175.474 lei                                175.474 lei   

 

Casa Judeţenă de Pensii Dâmboviţa 

Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii şi cu reprezentanţii mass-

media, pentru asigurarea unei imagini obiective a activităţii instituţiei se efectuează 

permanent prin: 

 Elaborarea de comunicate, informări de presă şi precizări şi monitorizarea 

feed-back-ului. 

 Asigurarea unui comportament corespunzător al funcţionarilor, în relaţia cu 

beneficiarii, precum şi creşterea calităţii informaţiilor furnizate acestora. 

 Întâlniri periodice cu reprezentanţii organizaţiilor patronale, sindicale şi de 

pensionari 

 Diseminare/difuzare materiale informative privind funcţionarea sistemului 

public de pensii, noutăţi legislative etc. 

 Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice şi 

asigurarea accesului la informaţii postate pe pagina web a instituţiei. 

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

boli profesionale se realizează prin: 

 Eficientizarea activităţii de acordare a prestaţiilor pentru accidente de 

muncă şi boli    profesionale. 

 Creşterea calităţii  serviciilor de prevenire acordate angajatorilor, cu 

preponderenţă IMM-urilor. 

Eficientizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă se 

realizează prin : 

 Identificarea posibilităţilor de ocupare a posturilor vacante cu personal 

specializat. 

   Aplicarea cu rigurozitate a criteriilor medicale pentru stabilirea gradului 

de invaliditate 

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 se realizează prin 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. 

Clarificarea unitară a unor aspecte apărute în procesul de soluţionare a problematicii 

specifice, la nivelul CNPP şi CTP se realizează permanent prin sesizarea in timp util 

a tuturor aspectelor care necesită clarificare unitară. 

Modificarea Legii nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările şi    completările ulterioare se realizează prin participare activă, prin 

transmiterea către CNPP de propuneri de modificare ale prevederilor Legii nr. 

263/2010, în vederea armonizării cu cele ale Codului Fiscal, a unor aspecte 

reglementate care generează interpretări diferite în modul de aplicare a legii. 
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 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) se realizează prin: 

 Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu cele ale autorităţilor 

competente pentru evidenţa populaţiei, în vederea identificării unor astfel 

de cazuri, procedând la corectarea datelor, la constatarea debitelor şi la  

recuperarea sumelor încasate necuvenit.  

 Raportarea lunară a situaţiilor identificate şi a sumelor recuperate. 

Reducerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile se realizează permanent prin: 

 Încadrarea în baremul de cheltuieli cu bunuri şi servicii aferent anului 

2020. 

 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 cheltuielilor materiale 

s-a redus de la 66.698,56 lei RON la 64.697,60 lei RON (un procent de 

3%); 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). 

 

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu 

coronavirus, Casa Națională de Pensii publice a anunțat că activitatea de audiențe, 

atât în sediul central, cât și la sediile caselor teritoriale de pensii, va fi suspendată pe 

durata perioadei 11.03.2020 – 15.05.2020 (stabilită ulterior). 

 

În acest scop au fost popularizate date de contact suplimentare (s-au alocat 9 numere 

de telefon pentru fiecare serviciu, cât și adrese de e-mail). Aceste măsuri nu s-au 

aplicat următoarelor tipuri de servicii: 

 Depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituției; 

 Solicitarea ajutoarelor de deces; 

 Activitatea de expertiză medicală; 

 Alte situații excepționale. 

       

 Ulterior, s-a revenit asupra acestor măsuri, astfel: 

 Începând cu data de 16 martie 2020 s-a suspendat activitatea de eliberare 

a biletelor de tratament balnear prin intermediul sistemului pe care îl 

administrează și gestionează, această măsură fiind valabilă pe toată 

perioada stării de urgență; biletele déjà eliberate au fost anulate, urmând 

ca beneficiarilor să li se restituie integral contribuția, la cerere; ulterior, 

aceste persoane vor putea să solicite din nou bilet de tratament pentru 

anul în curs; 
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 Începând cu aceeași dată s-a suspendat și activitatea de revizuire 

medicală, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fe anunțate noi 

decizii; pentru toți pensionarii de invaliditate plata drepturilor va fi 

continuată în toată perioada în care revizuirea medicală este suspendată; 

 În ceea ce privește decalarea programului de lucru, am considerat că 

acesta poate rămâne neschimbat, având în vedere faptul că deplasarea 

salariaților se desfășoară pietonal sau cu auto propriu, nefiind necesară 

distanțarea socială impusă; 

 S-a suspendat, de asemenea, activitatea de la ghișeele instituției, dar nu 

s-a oprit primirea documentelor, această operațiune realizându-se prin 

poșta electronică sau, acolo unde este cazul, prin poștă (orice firmă de 

curierat). 

 

Începând cu 1 aprilie 2020, pentru a proteja starea de sănătate a beneficiarilor și 

pentru a preveni răspândirea noului coronavirus, s-a schimbat procedura de depunere 

a cererii și a documentației prevăzute de lege pentru achitarea ajutoarelor de deces. 

Astfel, cererea-tip și documentele necesare se depun doar prin poștă sau prin e-mail, 

cu indicarea unui număr de telefon de contact. În acest scop s-au afișat pe pagina de 

internet datele de contact la care poate fi transmisă documentația. Instituția nu mai 

solicită documentele originale, iar în funcție de opțiunea solicitantului, plata se face 

fie prin mandat poștal – la domiciliul solicitantului, fie în cont bancar – situație în 

care cererea va fi însoțită de un extras de cont al solicitantului. 

Începând cu 15 aprilie 2020, având în vedere măsurile de primă urgență cu 

aplicabilitate directă, instituția acceptă extrase de uz oficial de pe actele de stare civilă 

transmise în format electronic de către serviciul public comunitar local de evidență a 

persoanelor sau de la oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor unităților 

administrativ-teritoriale unde nu funcționează serviciul public comunitar local de 

evidență a persoanelor. În consecință, cererile privind acordarea pensiei de urmaș sau 

plata ajutorului de deces nu vor mai fi insoțite de copiile certificatelor de deces, ci se 

solicită extrasul de uz ofical prin poșta electronică serviciului public comunitar local 

de evidență a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor unităților 

administrativ-teritoriale, după verificarea prealabilă a documentelor depuse în acest 

sens. 

De asemenea, începând cu luna aprilie, se suspendă sau nu încep măsurile de 

executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale și comerciale care se aplică 

asupra drepturilor lunare plătite prin casa de pensii; măsurile de suspendare a 

executării silite prin poprire asupra sumelor plătite se aplică, prin efectul legii, fără 

alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi; măsurile de suspendare 

încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.  

Din motive de siguranţă medicală, pentru limitarea riscului de răspândire 

comunitară a infectării cu COVID-19, dar mai ales pentru a asigura protejarea 

beneficiarilor instituţiei care sunt preponderent în grupa de risc, s-a hotărât ca și după 

data de 15 iulie 2020, pe durata stării de alertă,  Casa Județeană de Pensii Dâmboviţa 

să asigure toate activităţile specifice şi contactul cu beneficiarii doar prin 

corespondenţă: serviciul de curierat, poştă, poştă electronică şi/sau telefon. 
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În cazul transmiterii documentelor prin poșta electronică, documentele originale 

obligatorii (carnet de muncă, adeverințe, certificat de deces), vor fi trimise ulterior 

prin celelalte modalități (poștă, curier). 

În anul 2020, activitățile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dâmbovița au urmărit atingerea obiectivelor propuse, astfel: 

1. Creșterea calității serviciilor sociale s-a realizat prin 4 acțiuni: încheierea a 

31 parteneriate pentru dezvoltarea și susținerea de servicii sociale, încheierea a 5 

contracte de furnizare servicii sociale cu organizații neguvernamentale, precum și 

încheierea a 2 contracte de voluntariat pentru susținere activități derulate cu 

beneficiarii. De asemenea, s-au realizat cursuri de formare pentru 17 asistenți 

maternali profesionișri care au fost angajați, însă o acține nu s-a putut realiza, nefiind 

organizate cursuri de formare profesională pentru asistenții personali ai persoanelor 

cu handicap grav din județ în contextul Pandemiei COVID-19. 

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 și Proiect ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” ID 

MySMIS 1128038, privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 

domestice și  sprijin în cadrul proiectului "Sistem Național de Management privind 

Dizabilitatea - SNMD",  derulat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 

Dizabilități, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale. De asemenea, în anul 2020 au fost atrase fonduri externe 

în valoare de 1001516,54 lei și sponsorizări în valoare de 437122,65 lei. 

3. Prevenirea separării copiilor de familie, în vederea reducerii numărului de 

copii care beneficiază de măsură de protecție specială s-a realizat prin 4 acțiuni. S-

a urmărit susţinerea familiei naturale sau extinse pentru a accesa serviciile sociale de 

la nivel comunitar, au fost monitorizate mamele minore, gravidele în risc social și s-a 

colaborat cu instituțiile partenere în vederea prevenirii separării copiilor de familie și 

a violenței în familie, însă nu s-a realizat participarea alături de alți parteneri sociali la 

campanii de intervenție specializată, în contextul pandemiei COVID-19. 

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, a fost încheiat în trimestrul I 2020 proiectul 

„Alternative for Social Support Inspiring Transformation - ASSIST”, inițiat în anul 

2018, în cadrul căruia au fost elaborate și implementate noi proceduri de lucru, în 

vederea integrării socio-profesionale a copiilor și tinerilor care părăsesc sistemul de 

protecție specială.  

   De asemenea, s-a urmărit atingerea indicatorilor prevăzuți 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 în cadrul Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap 

Găești (227 copii cu dizabilități beneficiari ai serviciilor de zi și de recuperare), însă 

urmează în perioada următoare finalizarea a 2 case de tip familial pentru copii/tineri 

cu măsură de protecție specială, conform prevederilor legale.  
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5. Reducerea numărului de copii care beneficiază de măsură de protecţie 

specială s-a realizat prin 2 acțiuni: încurajarea adopţiei naţionale pentru copilul aflat 

în dificultate (129 deschideri procedură adopție și 27 adopții definitive), precum și 

reevaluarea situației familiale a copiilor cu măsură de protecție specială (71 copii 

reintegrați în familie).  

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 (389 acorduri angajare asistent personal), precum și 

atingerea indicatorilor prevăzuți pentru Serviciul de recuperare și reabilitare 

neuromotorie pentru persoane cu handicap (193 beneficiari) și Centrul de consiliere și 

sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice (53 beneficiari), în 

vederea prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate și au 

fost emise 4754 certificate de hadnicap pentru persoane adulte, însă în contextul 

pandemic actual nu au fost identificare fonduri necesare înființării unei echipe 

mobile– pentru persoanele adulte cu handicap nedeplasabile, în scopul furnizării 

serviciilor de recuperare neuromotorie la domiciliu.  

 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 prin 2 acțiuni și anume: distribuirea de materiale informative, sub formă 

de articole de presă, interviuri în mass-media privind activitatea instituției, precum și 

actualizarea paginii web cu informații de interes public, privind activitatea 

desfășurată, însă în acestă perioadă nu au fost organizate serbări, spectacole, 

simpozioane, în contextul pandemiei COVID-19. 

 

În domeniul Educaţiei,  

Pe parcursul anului 2020 Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a implementat 

toate acțiunile propuse până la data de 11 martie 2020, când a fost decretată starea de 

urgență, iar ulterior starea de alertă. Tot din acea dată au fost suspendate activitățile 

didactice în format fizic și au fost anulate o parte din activități din cauza pandemiei 

provocate de virusul SARS CoV-2, cum ar fi:  

 - Organizarea și monitorizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a 

VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat; 

 - Organizarea și desfășurarea concursurilor, a olimpiadelor şcolare, activităților 

educaționale extracurriculare din calendarul Ministerului Educației și Cercetării, 

respectiv al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița,  ulterior datei 11.03.2020; 

 Majoritatea acțiunilor au fost continuate și în condițiile stării de urgență sau de 

alertă. Cele mai importante acțiuni care s-au desfășurat în anul 2020, 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 
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personalului didactic auxiliar, organizarea și desfășurarea examenelor și concursurilor 

școlare;  

• Transmiterea informaţiilor de interes pentru inspectoratul şcolar şi pentru toate 

unităţile de învăţământ în cadrul ședințelor cu directorii (inclusiv în cele online), 

activităților metodice ale directorilor dar și prin corespondență electronică (email, 

WhatsApp); 

• Elaborarea ofertei de școlarizare pentru unitățile de învățământ de stat și 

particulare/ alternativele educaționale;  

• Organizarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, a admiterii 

elevilor în clasa a IX-a,  a examenelor de certificare a calificării profesionale, 

bacalaureat, titularizare, definitivat, desfășurarea etapelor de mobilitate ale 

personalului didactic. Toate acestea s-au realizat cu respectarea strictă a măsurilor 

sanitare în contextul epidemiologic; 

•      Transmiterea informaţiilor de interes pentru inspectoratul şcolar şi pentru toate 

unităţile de învăţământ în cadrul ședințelor cu directorii (inclusiv în cele online), 

activităților metodice ale directorilor dar și prin corespondență electronică (email, 

WhatsApp); 

•      Verificarea stadiului pregătirii unităților de învățământ în vederea deschiderii 

anului școlar 2020 – 2021 și a mediului fizic pentru respectarea tuturor normelor 

impuse de pandemie; 

• Asigurarea accesului la educație prin continuarea demersului didactic în mediul 

online, transmiterea seturilor/pachetelor de resurse educaționale elevilor care nu 

beneficiază de dispozitive cu conexiune la internet; 

• Implementarea în parteneriat cu Columna TV a  programului „TV Școala”, prin 

transmiterea zilnică  a 4 lecții;  

•  Distribuirea către elevi a 5143 de tablete prin Programul Național „Școala de 

acasă”; 

•    Prin HG 756/2020 („Educația în siguranță“ în vederea achiziționării de 

materiale de protecție sanitară și dispozitive electronice necesare asigurării 

activităților didactice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat) au 

fost achiziționate: 

- 1 milion de măști (pe stoc, pentru perioada în care se vor redeschide 

școlile); 

- 9000 litri de dezinfectanți – (pe stoc, pentru perioada în care se vor 

redeschide școlile); 

- 300 laptop-uri – câte 2 în fiecare unitate de învățământ cu personalitate 

juridică; 

- 1200 tablete – predate elevilor.  

•     Prin OUG 144/2020 - în data de 17 decembrie 2020, Inspectoratul Școlar 

Județean Dâmbovița a depus proiectul POIM -  Facilități oferite unităților de 

învățământ preuniversitar din județul Dâmbovița în contextul crizei sanitare 
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provocate de COVID-19, cod 143225,  în care sunt cuprinse 74 de unități de 

învățământ din 60 de unități administrativ-teritoriale. 

În cadrul acestui proiect urmează să fie achiziționate: 

- peste 2,5 milioane de măști sanitare; 

- peste 53.000 de litri dezinfectanți pentru pardoseli, suprafețe și pentru 

mâini; 

- circa 800 de aparate care asigură igienizarea și dezinfecția sălilor de clasă 

(de tipul nebulizatoarelor).  

Bugetul propus depășește suma de 1 milion de Euro, de produsele achiziționate 

urmând să beneficieze peste 26.000 de elevi, profesori și personal din școlile 

dâmbovițene.  

•   Tot prin OUG 144/2020, ISJ Dâmbovița a depus cerere de finațare prin Programul 

Operațional Competitivitate pentru achiziționarea a 4836 de tablete școlare, 893 

laptopuri și multe alte echipamente electronice pentru facilitarea predării și sprijinirea 

digitalizării procesului de învățământ (videoproiectoare, calculatoare, tablete grafice, 

ecrane de proiecție, camere Web, sisteme All in One) în 39 de unități de învățământ 

din județ. Cod proiect: 144488, cu un buget solicitat de peste 3,7 milioane de Euro.  

 

În domeniul Sănătății  Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Dâmboviţa a 

avut în vedere următoarele obiective: 

 În cadrul Programului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile 

prioritare,  au fost dispuse măsuri specifice pentru limitarea transmiterii virusului 

SARS-CoV-2 în rândul populaţiei judeţului Dâmboviţa. 

 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.  

Prin intermediul acţiunilor cuprinse în Programul naţional de supraveghere şi 

control a infecţiei HIV/SIDA, au fost distribuite  maternităţilor testele rapide pentru 

testarea gravidelor înainte de naştere, s-a asigurat tratamentul bolnavilor cu 

HIV/SIDA,  precum şi luarea în evidenţă a cazurilor noi depistate.  

În cadrul Programului 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.  

Compartimentul evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă, 

prin cele 5 birouri componente, respectiv: igiena mediului, igiena alimentaţiei, igiena 

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.  

Toate campaniile de informare-educare-comunicare demarate de Biroul de 

Promovare a Sănătăţii au avut drept scop îmbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor şi 

practicilor  sanogene ale populaţiei prin activităti de profilaxie primară.  
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  Din cele 26 de acțiuni tematice de control planificate de Compartimentul  

Control în Sănătate Publică, s au derulat 12 acțiuni în cadrul cărora obiectivele vizate 

au fost realizate în procent de peste 100%. Celelalte 14 acțiuni propuse nu s-au 

realizat deoarece au fost anulate de către Ministerul Sănătății, ca urmare a evoluției 

pandemiei cu noul Coronavirus. Totodată, au fost inițiate și s-au derulat alte 7 acțiuni, 

majoritatea pentru verificarea respectării normelor special instituite în perioada stării 

de urgență și a stării de alertă. 

Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa a acţionat în următoarele direcţii 

prioritare: 

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 anul 2020, 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: 

- contractarea  serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale 

la termenul care se va stabili de C.N.A.S; 

-  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 îndeplinirea acestora, în anul 2020, C.A.S. Dâmboviţa a derulat 502 de 

contracte de furnizare de servicii medicale pe toate tipurile de asistenţă medicală şi 71  

contracte pentru realizarea Programelor Nationale de Sanatate. 

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 281 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 anul 2020 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 validării serviciilor raportate de furnizorii aflaţi în contract cu C.A.S. Dâmboviţa, 

suma totală decontată în anul  2020 cifrându-se la 466087,03 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 
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pentru plata indemnizaţiilor de concedii medicale în termenul legal şi verificarea 

legalităţii cererilor de restituire în baza O.U.G. nr. 158/2005, în  anul 2020  plătindu-

se 30094,73 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 anul 2020 s-au efectuat 173 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 36 

controale operative privind derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale. 

Cu acest prilej au fost dispuse 173 de măsuri, imputându-se suma de 103.541 lei. 

IV.Monitorizarea şi evaluarea programelor de sănătate prin controlul 

realizării indicatorilor specifici la nivelul unităţilor sanitare prin care se 

derulează 

În vederea materializării acestei măsuri, obiectivul general propus a fost 

analiza   trimestrială  a  indicatorilor specifici programelor naţionale de sănătate şi 

controlul  realizării acestora  la nivelul unităţilor sanitare prin care se derulează aceste 

programe. În perioada analizată s-a efectuat 3 controle operative la furnizorii care 

derulează aceste programe naţionale de sănătate. 

V.Respectarea dreptului pacienţilor la asistenţă medicală transfrontalieră 

şi îmbunătăţirea activităţii de eliberare a formularelor europene 

În anul 2020, au fost înregistrate şi soluţionate număr total de 814 formulare 

europene tip “E“, respectiv documente portabile tip “S“ ; soluţionarea unui număr de 

1210 formulare europene primite din alte state membre UE/SEE/Elvetia din care un 

număr de 1062 formulare europene E125 primite din alte state membre UE /SEE/ 

Elvetia și 148 formulare europene E127 primite din alte state membre UE /SEE/ 

Elvetia ; eliberarea unui număr de 2092 carduri europene de asigurări sociale de 

sănătate, respectiv a unui număr de  57 certificate provizorii de înlocuire a cardului 

european de asigurări sociale de sănătate; acordarea de consultanţă privind serviciile 

medicale de care beneficiază asiguraţii posesori ai CEASS în majoritatea statelor 

membre UE; facilitarea accesului la servicii medicale pentru asiguraţii beneficiari ai 

formularelor europene; soluţionarea unui număr de 17 cereri pentru servicii medicale 

acordate în străinătate pe baza formularului european “E112“, respectiv documentul 

portabil “S2“. 

În anul 2020 C.A.S Dâmboviţa a emis 2 formulare R/TR3 si 1 formular R/TR6 

în conformitate cu prevederile articolului 3 din Decizia  Nr. 89/02.02.2004 privind 

modificarea şi completarea Deciziei 119/2003 al Preşedintelui CNAS pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Acordului dintre România şi 

Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999.  

Au fost înregistrate în evidențele informatice 3 formulare TR/R3, în 

conformitate cu prevederile Ordinului  Nr. 154/120 din 26 februarie 2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 296/2002 privind acordarea 

asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, 
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convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la 

care România este parte.  

VI.Creşterea gradului de informare a asiguraţilor. 

           În anul 2020, s-au înregistrat şi au fost soluţionate în termenul legal 3823 de 

cereri, dintre care 2023 au fost făcute prin apelarea liniei telefonice, 12 prin 

prezentarea în audienţă, 1702 solicitări directe şi 86 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 s-a elaborat şi s-a actualizat 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 . 

VIII.Utilizarea eficientă a sistemelor informatice naţionale s-a realizat 

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 cardului national de sanatate, singurul instrument de validare 

si decontare a serviciilor medicale.  

În domeniul Agriculturii 

 Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dâmboviţa 

Activitățile  cuprinse  în Planul de acțiuni pentru anul 2020 au fost realizate în 

conformitate cu obiectivele propuse și asumate la început de an .  

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 ,producția 

de usturoi,putem afirma: 

           -Aplicarea ,H.G.nr.248/2020 pentru aprobarea Programului de susținere a 

produsului tomate în spații protejate ca ajutor de minimis ,este modificată față de 

2019, existând condiția de depunere a  documentelor pentru valorificare pentru o 

cantitate  de 3000 kg/1000 mp solarii. 

 Pentru programele de sustinere prin ajutor de minimis a crescatorilor de porci 

din rasele Bazna si Mangalita si a crescatorilor de ovine, pentru comercializarea lanii  

nu a aparul legislatie in  acest an  

S-au depus 59 solicitări depuse pentru ciclul 1 o creștere a solicitărilor pentru 

anul 2020 față de 2019  cand am avut 29 cereri  pentru ciclul 1. 

       În ce privește accesarea  fodurilor europene prin elaborarea de proiecte, 

specificăm faptul că demararea sesiunilor de depunere a proiectelor la AFIR a fost  în 

sem  II. pentru Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri  si s-au  

elaborate 2 proiecte . S-au elaborat în schimb 36  documentatii de plata  si 5  

modificari planuri de afacere , pentru beneficiarii proiectelor depuse în anii anteriori. 

 Un interes deosebit se manifestă din partea producătorilor agricoli pentru 

agricultura ecologică.Numărul operatorilor din acest domeniu este   61  cu fise  

inregistrare pentru anul 2020 din care 42 producatori, 8 procesatori,1 flora 

spontana,3 exportatori, 
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7 comercianti 

Am avut in desfasurare programul privind gestionarea situațiilor de urgență 

generate de fenomene meteorologice extreme, seceta , grindina, inundatii, vijelii   

 Au depus cereri  277 solicitanti  pentru 3227,3 ha  cererale toamna si 1061 

solicitanti pentru 4232,97 ha  culturi  vara 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  

   Activitatea principala desfasurata de institutia noastra este reprezentata de 

accesarea formelor de sprijin in agricultura de catre fermieri prin cererea unica de 

plata. Cele mai multe dintre actiunile enumerate in macheta de mai sus se desfasoara 

in cadrul acestei activitati denumite generic CAMPANIE SAPS. 

   In Sistemul Integrat de Administrare si Control al A.P.I.A. – Centrul Judetean 

Dambovita, sunt inregistrati  aproximativ 23.486 de fermieri cu o suprafata 

agricola de 126.967,96 ha. 

               CAMPANIA SAPS presupune o pregatire riguroasa care se 

concretizeaza in informari zonale de  consiliere pentru fermieri sustinute si de 

materiale tematice transmise catre publicul tinta cu ajutorul mijloacelor de difuzare a 

informatiei in masa. 

    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, primire cereri 

sprijin pentru ajutor de stat pentru crearea de suprafete impadurite si pentru prima 

impadurire .  

   Ca element de noutate, anul acesta APIA a gestionat si forme de sprijin 

temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost 

afectați în mod deosebit de criza COVID-19.  

    Pana la sfarsitul anului 2020, APIA - Centrul Judetean Dambovita a autorizat 

catre fermieri plati pe fonduri de finantare,dupa cum urmeaza:  

Bugetul de Stat: 16.813.489,87 lei  

FEADR: 17.188.530,63 lei 

FEGA: 100.887.997.29 lei 

 

   Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa  

Nerealizarea in totalitate a actiunilor sanitare veterinare , in conformitate cu 

ORD.A.N.S.V.S.A. 35/20116 , a fost din cauza evolutiei pandemiei de Covid- 19 si a 

diminuarii drastice a efectivelor de animale. 

    In acest sens nu s-au putut preleva toate probele programate  de la bovine ,ovine si 

caprine pentru determinare encefalite spongiforme transmisibile conform 

programului cifric deoarece  efectivele de animale din grupele tinta s-au diminuat 

foarte mult comparativ cu anul 2019 . 
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    Nu s-au prelevat toate probele de furaje  din urmatoarele motive:aparatura defecta 

pentru anumite determinari la IISPV,lipsa tipului de proba necesar determinarii de 

laborator precizata in programul cifric. 

     O mare importanta in nerealizarea tuturor controalelor planificate ,a avut-o 

extinderea imbolnavirilor  de COVID la personalul SCOSBA si la agentii economici 

   Actiunile sanitare veterinare  care  nu s-au putut efectua in totalitate  din cauza 

situatiei epidemiologice existente la nivel national ,se vor continua in cursul perioadei 

imediat urmatoare . 

    In urma controalelor efectuate s-au aplicat 33 sanctiuni contraventionale conform 

HG 984/2005 in valoare de 44000 lei si 68 avertismente  conform OG 2/2001 ,art 7 

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: 

 

In concordanţă cu Programul de Guvernare şi cu atribuţiile stabilite prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1288/2012, cu Strategia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară pentru anii 2018 -2020, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Dâmboviţa și-a propus să realizeze cu prioritate în anul 2020 următoarele acţiuni: 

 

I. Continuarea proiectelor aflate în derulare: 

 

o Programul Național de Cadastru și Carte Funciară lucrări de 

înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru 

și Carte Funciară în comunele Comișani, Șotânga – recepție finală, în 

comuna Băleni – derulare lucrări de specialitate; 

o 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; 

o Lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de 

Cadastru și Carte Funciară pe sectoare cadastrale în extravilan, 

finanțate în temeiul O.U.G. nr. 35/2016 – Finanțate III – 2018-2020, 

Finanțare IV 2018-2020 – 45 contracte în derulare; 

o Proiectul ,,Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale 

– RENNS’’, finanțat din Fondul Social European prin programul 

Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative; 

o Proiectul ,,Realizarea unui sistem de plată online a serviciilor oferite 

de ANCPI’’, cofinanțat din Fondul Social European prin programul 

Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative; 

o Proiectul ,,INSPIRE  - decizii fundamentale, politici coerente la nivel 

național, un cadru european unitar’’  cofinanțat din Fondul Social 

European prin programul Operațional Dezvoltarea Capacității 

Administrative, axa prioritară 2 
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o Upgradarea sistemului E-Terra 3 în vederea asigurării suportului 

compatibil cu Directiva INSPIRE pentru implementarea 

instrumentelor structurale”, cod SMIS:47995, cofinanţat din Fondul  

European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 

Asistenţă Tehnică, 2007-2013, Axa Prioritară 1 – „Sprijin pentru 

implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea 

programelor”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională prin POAT 2007-2013; 

 

II.  Activități curente conform specificului instituției noastre: 

 

- coordonarea şi controlul privind executarea lucrărilor de cadastru şi 

înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la 

nivelul judeţului; 

- realizarea activităţilor ce decurg din lucrările de înregistrare sistematică din 

cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară; 

- verificarea şi controlul privind executarea lucrărilor de topografie, geodezie 

şi cadastru la nivelul judeţului; 

- avizarea şi recepţia lucrărilor tehnice de specialitate efectuate la nivelul 

judeţului, conform legislaţiei în vigoare; 

- înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se 

sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte 

persoane interesate;  

- înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;  

- înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi 

şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil;  

- avizarea din punct de vedere tehnic, înainte de depunerea lor în instanţa de 

judecată, a expertizelor judiciare în domeniile topografie, cadastru şi 

geodezie; 

- avizarea suportului totpografic necesar realizării planului urbanistic general 

al unităţilor administrativ-teritoriale; 

- autorizarea persoanele fizice care execută lucrări tehnice de cadastru în 

condiţiile regulamentului de autorizare; 

- verificarea şi controlul activității persoanelor fizice care execută lucrări de 

specialitate; 

- verificarea periodică a stării fizice a punctelor din reţeaua geodezică 

naţională şi reţeaua de nivelment naţională şi asigură mentenanţa acestora, 

cu sprijinul şi sub coordonarea Centrului Naţional de Cartografie; 

- elaborarea, în condiţiile legii, situaţii statistice şi de sinteză privind 

terenurile şi construcţiile și comunicarea acestora către autorităţile publice şi 

alte instituţii interesate; 

- participarea la realizarea proiectelor interne şi internaţionale în care este 

implicată Agenţia Naţională în mod direct sau prin experţi de specialitate; 

- îndeplinirea altor atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică, în comisiile 

constituite, în condiţiile legii; 
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- colaborarea cu instituţiile publice abilitate, în vederea recuperării creanţelor 

şi prejudiciilor datorate bugetului de stat în vederea executării sarcinilor 

fiscale, prin efectuarea de verificări în evidenţele de publicitate imobiliară, 

în cadrul oficiului teritorial şi comunicarea informaţiilor identificate privind 

situaţia bunurilor imobile care figurează înscrise în cărţile funciare (atât cele 

întocmite în format analogic, neconvertite, cât şi cele întocmite sau 

convertite în format digital pe numele persoanelor fizice/juridice solicitate); 

- îndeplinirea atribuţiilor tehnice specifice în cadrul comisiei judeţene pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, precum şi în 

colectivul de lucru organizat pentru sprijinirea acesteia; 

- alte activități specifice.  

 

 

 

În domeniul Protecţia Mediului, Ape și Păduri,  

1.   Capacitate administrativă 

 Dezvoltarea Sistemului de control managerial intern, conform cu 

cerinţele Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600 

din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice. 

Stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la 

data de 31 decembrie 2020 la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița: 

sistem parțial conform.  

2. 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 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,  se asigură servicii 

de revizie generală, întreținere preventivă și servicii de reparații pentru cele două 

stații de monitorizare automată a calității aerului. 
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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/).  

 La stațiile de monitorizare automată a calității aerului DB-1 si DB-2 au fost 

atinse în anul 2020, capturi de date cu valori in domeniul 39,59 % - 57,1 % pentru 

stația DB-1 78,13% - 94,44 % pentru stația DB-2, în funcție de starea tehnică a 

echipamentelor. 

 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 nivelurile poluanţilor să 

depăşească una sau mai multe dintre valorile-limită şi/sau valorile-

ţintă prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător. 

Pe parcursul anului 2020 nu au fost inițiate de către APM Dâmbovița, planuri 

de acțiune pe termen scurt, având în vedere ca nu au fost înregistrate condițiile care 

impun un astfel de demers (depășirea pragurilor de alerta sau atingerea riscului de 

depăşire a pragurilor de alertă, timp de 3 ore consecutiv, pentru anumiți poluanți). 

 Realizarea inventarului judeţean de emisii de poluanţi în atmosferă 

pentru anul 2019 

Inventarul județean al emisiilor de poluanți în atmosferă se realizează anual de 

către APM Dâmbovița, informațiile fiind colectate online de la operatorii din județ 

care fac obiectul acestui inventar, prin intermediul unor chestionare dedicate. 

Inventarul aferent anului 2019 a fost finalizat în trimestrul al IV-lea 2020. 

 Elaborarea raportului anual privind calitatea aerului pentru anul 

2019 şi transmiterea către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului 

(CECA) din cadrul ANPM 

Raportul pentru anul 2019 privind calitatea aerului înconjurător în județ a fost 

realizat în termenul impus de Legea 104/2011. Un raport anual, destinat informării 

publicului a fost afișat pe site-ul instituției. 

 Actualizarea datelor din inventarul instalaţiilor care intră sub 

incidenţa Directivei 94/63/ CE privind controlul emisiilor de 

compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea benzinei şi 

distribuţia sa de la terminale la staţiile de benzină, transpusă prin 

Legea 264/2017 

Acţiuni întreprinse: actualizarea periodică a inventarului instalaţiilor aflate sub 

incidenţa directivei, monitorizarea certificării periodice a stării tehnice a instalaţiilor 

(valabilitatea certificatelor de inspecţie tehnică COV). În prezent în judeţul 

Dâmboviţa sunt în funcțiune 78 de stații de benzină și 290 containere mobile, sub 

incidenţa Directivei 94/63/CE.   

3. Managementul deşeurilor  

http://apmdb.anpm.ro/
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Pe parcursul anului 2020 au fost elaborate bazele de date privind: generarea şi 

gestionarea deşeurilor; ambalajele şi deşeurile de ambalaje; vehiculele scoase din uz 

colectate/tratate; cantităţile de DEEE - uri colectate şi tratate; deşeurile de baterii si 

acumulatori; gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi 

similari; gestionarea uleiurilor uzate; chimicalele. 

4. Evaluarea impactului asupra mediului prin: 

 Completarea Registrului Naţional al Poluanţilor Emişi şi 

Transferaţi (E-PRTR)  

Registrul E-PRTR a fost actualizat, fiind adăugată colecția de date aferentă 

anului 2019. 

 Reinventarierea instalaţiilor din judeţ care utilizează solvenți 

organici, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale  

Au fost inventariate 17 instalații care utilizează solvenți organici potrivit 

prevederilor Legii 278/2013, iar caracteristicile acestora au fost introduse în secțiunea 

dedicată acestor instalații din aplicația electronică SIM (Sistemul Integrat de Mediu).  

 Reinventarierea obiectivelor din judeţ, care intră sub incidenţa 

Directivei SEVESO  

Actualizarea informațiilor privind amplasamentele din județ care se încadrează 

sub incidența Directivei SEVESO se realizează semestrial și se comunică Agenției 

Naționale pentru Protecția Mediului.  

5. Evaluarea stării actuale a factorilor ecologici prin: 

 Elaborarea rapoartelor lunare privind starea mediului în judeţul 

Dâmboviţa în anul 2020, precum şi a raportului anual privind 

starea factorilor de mediu în judeţ în anul 2019 

Rapoartele privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa, realizate lunar pentru 

anul 2020, precum și raportul anual pentru anul 2019, sunt disponibile publicului 

interesat pe pagina de Internet a instituției noastre.  

 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 
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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 septembrie 2020 a fost realizată monitorizarea pentru semestrul I 2020, 

constatându-se următoarele: din totalul de 60 de acţiuni au fost realizate 40 acţiuni 

(66,67%), 14 acţiuni sunt în curs de realizare (23,33 %), 2 acţiuni anulate (3,33%)  ș i 

4 acțiuni nerealizate (6,67%)  Următoarea monitorizare se va realiza în luna martie 

2021. 

6. Educaţie ecologică prin: 

 Derularea de acţiuni specifice pentru conştientizarea publicului cu 

privire la importanţa diferitelor evenimente ecologice 

În perioada 01.01-31.12.2020 a fost marcat un singur eveniment ecologic şi 

anume: Ziua Mondială a Zonelor Umede (2 februarie), prin 2 acțiuni de educație 

ecologică (seminarii și simpozioane) la următoarele unități de învățământ din 

Târgoviște: Colegiul Național “Voievodul Mircea” și Școala Gimnazială “Tudor 

Vladimirescu”. Celelalte acțiuni programate în acest interval de timp nu s-au putut 

realiza, din cauza decretării Stării de urgență / de alertă la nivel național. 

 Încheierea de parteneriate de colaborare în domeniul educaţional 

cu organizaţii nonguvernamentale (ONG-uri) în vederea realizării 

unor acţiuni privind protecţia mediului 

În perioada 01.01-31.12.2020 au fost încheiate 3 parteneriate cu şcoli din judeţ, 

în vederea realizării unor acţiuni privind protecţia mediului. 

Cu ocazia controalelor efectuate de Garda Naţională de Mediu – 

Comisariatul Judeţean Dâmboviţa în vederea prevenirii, constatării şi sancţionării 

încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, s-au realizat: 

 - 366 inspecţii planificate, reprezentând 100,27% faţă de totalul propus de 365;  

- 99 inspecții planificate tematice, reprezentând 128,27% faţă de totalul propus 

de 77; 

- în cadrul inspecţiilor planificate, s-a aplicat un numar de 13 amenzi în valoare 

de 76,00 mii RON, din care 10 achitate în termen și una contestată; 2 amenzi au fost 

comunicate în vederea executării silite; de asemenea, s-au aplicat 19 avertismente; s-a 

dispus o suspendare a activităţii (sancţiune complementară); 

- 6 inspecții SEVESO, reprezentând 100,0% față de totalul propus de 6;   

- 492 controale neplanificate, reprezentând 101,02% faţă de 487 – propuse;  

- s-au aplicat 32 amenzi în valoare de 588,50 mii RON, dintre care achitatate şi 

necontestate -  29 amenzi, a fost 1 amendă comunicată în vederea executării silite; au 
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fost 2 amenzi contestate în instanţă; de asemenea, s-au aplicat şi 24 avertismente; S-

au dispus 2 suspendări ale activităţii (sancţiuni complementare);   

 Per ansamblu inspecţii, se constată că s-au efectuat 963 inspecţii, faţă de 

numărul total propus de 935 inspecţii (procent realizat – 102,99%). În total, s-au 

aplicat 68 amenzi contravenționale în valoare de 455,00 mii RON, dintre care: 45 

amenzi în valoare de 664,50 mii RON, din care 39 amenzi achitate şi necontestate; 3 

amenzi au fost contestate în instanţă, 3 amenzi au fost trimise spre executare silită. 

Au fost aplicate în total 43 de avertismente. S-au dispus 3 suspendări ale activităţii 

(sancţiuni complementare). Nu au fost formulate plângeri penale. 

În domeniul Infrastructură de Transport 

Conform Planului de acțiuni pe anul 2020, pentru realizarea în județ a 

obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, Consiliul Județean Dâmbovița și-a 

propus implementarea unor obiective de investiții privind Infrastructura de transport și 

alte domenii de activitate. 

Astfel, au fost realizate lucrări de investiții, reparații și întreținere rutieră, după 

cum urmează: 

- Obiective de infrastructură rutieră realizate în asociere cu unitățile 

administrativ-teritoriale din județ 

- Obiective de reabilitare și modernizare a drumurilor județene finanțate din 

bugetul propriu al Consiliului Județean Dâmbovița  

- Programul cu lucrările și serviciile de întreținere și reparații a drumurilor 

județene 

- Obiective finanțate în cadrul POR 2014-2020 

- Obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat 

prin OUG 28/2013, un obiectiv important fiind  Reabilitare/ modernizare 

DJ 503 pe traseul Limită Județ Teleorman –Șelaru – Fierbinți, km 87+070 

– km 95+532(8,462km) și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești, 

km 22+000 – km 41+694 (19,694km),  cu o valoare totala de 47.168.360,17 

și un stadiu fizic de 60%. 

   Totodată, la nivelul județului au fost derulate investiții și din alte domenii, 

respectiv,  

- Obiective de investiții derulate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

și Administrației prin Agenția Națională pentru Locuințe 

      ( Construire 20 unități locative – etapa I (Zona U.M. Gară) 

- Obiective de investiții realizate din Bugetul local  

(Construire iluminat public în zona Drum de legătură DJ 720 E Gară Târgoviște 

Sud-Centura Municipiului Târgoviște, Amenajare parcare Școala de Cavalerie și 

Centru ISU,  Spații parcare și amenajări conexe DJ 720E în zona U.M. Gară,  Lucrări 

de reparații și întreținere la Centrul Militar Județean, Lucrări de reabilitare și 

modernizare puncte termice și transformarea lor în filială bibliotecă, respectiv, arhivă 

și reabilitare clădire Corp C5 din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești). 
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În domeniul Ordinii și Liniştii Publice,  

Având în vedere problemele identificate şi solicitările cetăţenilor, precum şi 

evoluţia situaţiei operative înregistrate la nivelul judeţului şi priorităţile 

Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Dâmboviţa şi-a stabilit priorităţile de acţiune şi obiectivele pentru anul 2020, 

urmărind îndeplinirea cerinţelor de realizare a unei instituţii poliţieneşti pe principii 

democratice şi moderne, aflate în slujba cetăţeanului. 

Astfel, în baza priorităţilor de acţiune stabilite, 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 

6.958 de acţiuni operative și 87 razii. 

      În ceea ce priveşte apelurile primite prin S.N.U.A.U. 112 care au impus 

deplasarea poliţiştilor la faţa locului (total 10.853 apeluri), aplicând principiul „„cceell  

mmaaii  aapprrooppiiaatt  ppoolliiţţiisstt  ddee  llooccuull  eevveenniimmeennttuulluuii  iinntteerrvviinnee””,,    intervenţia s-a realizat în 

primele 10 minute de la sesizare în 97,76% din cazuri (10.610 apeluri). 

      Pe raza judeţului Dâmboviţa au fost 13.320 infracțiuni (-421), din care 956 de 

natură economico-financiară (+142), 10.405 de natură judiciară (-696), respectiv 

1.959 de altă natură (+133). 

Ponderea infracționalității sesizate la nivelul județului Dâmbovița, este 

reprezentată de infracțiunile contra persoanei (6.442 fapte, 48% din totalul 

infracționalității sesizate la nivelul județului, în scădere cu 63 fapte față de aceeași 

perioadă a anului trecut), dintre acestea 3.588 fiind loviri sau alte violențe, în 

scădere cu 39 fapte față de aceeași perioadă a anului 2019. 

Din totalul de 10.405 de fapte judiciare sesizate, 249 au fost stradale (-96), 

iar  dintre acestea, în mediul urban au fost sesizate 183 fapte (73,6 % din total), iar 

în mediul rural au fost sesizate 66 fapte (26,4 % din total). Pe genuri, criminalitatea 

stradală sesizată se prezintă astfel: tâlhărie 4 (-16), ultraj (total art. 257 NCP) 5 , furt 

232 (-63), trafic și consum ilicit de droguri 5 (+2). 

Ponderea infracţiunilor stradale este dată de furturi,  respectiv 91.74 % din 

total, fiind înregistrate 232 astfel de fapte, cu 63 mai puține faţă de valorile 

înregistrate în curusul anului 2019. 

Activităţile desfăşurate în teren de efectivele de poliţie au condus la 

descoperirea în flagrant a unui număr de 874 infracţiuni, din care 8 de natură 

economico-financiară, 130 de natură judiciară şi 736 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, Programul preventiv 

Școala Siguranței Tedi, Campania „Hotii iţi  invadează intimitatea!”, Proiectul 

„Fără Discriminare!”. 
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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 30 grupuri infracționale (cu 313 

membri) din care au fost închise (destructurate) 10 grupuri infracționale, astfel că 

în prezent sunt supravegheate 20 grupuri. 

Pentru prevenirea exportului de criminalitate au fost înaintate prin Centrul de 

Cooperare Poliţienească Internaţională un număr de 19 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 28 lucrări privind 

solicitări ale Centrului de Cooperare Polițienească Internațională și Direcției de 

Investigații Criminale cu privire la cetăţeni români cercetați pentru comiterea de 

infracţiuni pe teritoriul altor state. 

 

III. Dezvoltarea capacităţii de acţiune pe linia criminalităţii economico-

financiare, 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 243 de infracțiuni de natură 

economico-financiară, cu 60 mai puține față de perioada similară a anului 2019, 

fiind începută urmărirea penală față de faptă pentru 221 infracţiuni și continuată 

urmărirea penală față de 73 persoane. Totodată, ne-am declinat competenţa cu 

privire la 56 infracţiuni din acest domeniu, pentru care au fost cercetate 39 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 
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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  68 dosare penale, iar din 

totalul de 311  aflate în lucru, au fost soluţionate  66, din care 21 cu propuneri de 

trimitere în judecată. 

Pe linia prevenirii şi combaterii infracţionalităţii în ceea ce priveşte proprietatea 

intelectuală, la  01.01.2020 se aflau în lucru un număr de 69 dosare penale, iar în 

cursul anului 2020 au fost înregistrate 18 dosare penale. 

De la începutul anului 2020,  în cadrul  liniei de muncă combaterea 

infracţiunilor de corupţie sau asimilate acestora, au fost înregistrate 22 dosare penale, 

din care 10 cu sesizare din oficiu.  

În urma probatoriului administrat în dosarele penale instrumentate, au fost 

emise 27 rechizitorii. 

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 cursul anului 2020, a fost soluţionat  dosarul penal nr. 3209/P/2019 (a fost 

preluat de D.I.I.C.O.T. Central, cu 6 inculpați sub măsura preventivă a controlului 
judiciar, după reținere prealabilă și propunere de arestare preventivă față de aceștia) 
privind membri ai grupărilor infracţionale care săvârşesc infracţiuni grave, ori cu 
moduri de operare deosebite.  

       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. 

 

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 1266 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. 
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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 81.430 sancţiuni contravenţionale 

constatate la OUG 195/2002, din care: 25.763 - pentru nerespectarea regimului legal 

de viteză;  13.046– neutilizarea centurii de siguranţă; 5216– abateri comise de 

conducătorii de motociclete/mopede şi biciclişti; 4117– abateri comise de pietoni; 

853  – folosirea neregulamentară a telefonului mobil în timpul conducerii auto. De 

asemenea, au fost constatate 5.223 contravenții la alte acte normative. 

Din punct de vedere al riscului rutier, comparativ cu anul trecut, accidentele 

rutiere grave  înregistrează o tendință descendentă de la 142 câte s-au înregistrat 

în cursul anului 2019, la 130 (-12) în anul 2020, soldate cu decesul a 30 (-14) 

persoane, rănirea gravă a 109 (-6) de persoane și rănirea ușoară a 49 (-7) persoane.  

Accidentele ușoare înregistrează o tendință descendentă, de la 595 câte s-au 

înregistrat în cursul anului 2019, la 500 (-95), câte s-au înregistrat în cursul anului 

2020, soldate cu vătămarea corporală uşoară a 639 (-112) de persoane. 

Principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere cu victime în judeţul 

Dâmboviţa în cursul anului 2020, au fost: 

1. Abateri comise de către bicicliști – 103 accidente – 16,34% din total. 

2. Neacordarea priorităţii de trecere - 90 de evenimente rutiere, ceea ce 

reprezintă 14.28% din totalul accidentelor înregistrate pe raza judeţului Dâmboviţa; 

3. Utilizarea neregulamentară a drumului public de către pietoni – 88 

evenimente rutiere – 13,96% din total; 

4. Nerespectarea regimului legal de viteză – 77 evenimente rutiere  – 12,22% 

din total. 

Pentru îndeplinirea obiectivului general ,,Asigurarea siguranţei traficului 

rutier, prin reducerea numărului accidentelor de circulaţie şi a consecințelor 

acestora”, efectivele de poliţie rutieră împreună cu agenţii de poliţie rural desemnaţi, 

au asigurat o prezenţă mai activă în stradă, rezultatele obţinute fiind materializate în: 

- S-a constatat săvârșirea a 1.130 de infracțiuni la regimul circulației pe 

drumurile publice sau de altă natură; 

- Reţinerea a 5.089  permise de conducere și retragerea a 1.444 certificate de 

înmatriculare, pentru remedierea defecţiunilor ori perfectarea documentelor; 

- Executarea, în deplină siguranţă, a 18 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 175 de acţiuni, ocazie cu care au fost întocmite 68 
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dosare penale, în care s-au efectuat cercetari pentru săvârșirea unui număr de 108  

infracțiuni, indisponibilizate un număr de  34 arme de foc, 213  bucăţi muniţie, 196 

Kg carne de vânat braconat, 7 trofee vânat, 2 matrite de confecționat artizanal 

muniție letală de vânătoare, 3 exemplare de căprior, un pui mistreț, un fazan, toate 

exemplarele provenind din activitati de braconaj, 205  litri produse de protecția 

plantelor, 1406 kg articole pirotehnice, 12.115 kg îngrășământ chimic și au fost 

aplicate 565 sancţiuni contravenţionale în valoare de 42.254  lei. 

De asemenea, faţă de 47 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. 

 

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: 

- cauzele penale cu autori cunoscuți: au fost înregistrate un număr de 9.392, 

iar din totalul de 18.347 au fost soluţionate 7.594, din care: 669 cu trimitere în 

judecată, declinare 126, renunțare la urmărirea penală 176, clasare 6.399 și conexate 

224.  

 - faptele penale cu autori necunoscuți: au fost înregistrate un număr de 

2.241, iar din totalul de 10.520, au fost soluţionate 5.069, din care 462 prin 

identificarea autorului. 

În prezent au rămas în lucru 18.992 cauze penale (10.531 cu A.C.). 

Volumul activităţilor de cercetare penală, în cursul anului 2020, s-a 

materializat în înregistrarea a 12.350 dosare penale în care nu s-a început 

urmărirea penală, iar din totalul de 13.711, au fost soluţionate 12.427, din care: 

11.228 cu începerea urmăririi penale, 75 prin declinarea competenţei, 839 clasare 

și 285 alte soluții. 

 

VIII. Diversificarea şi intensificarea metodelor de prevenire şi combatere a 

criminalităţii 

Pe linia prevenirii criminalităţii s-au derulat activităţi în cadrul următoarelor 

programe:  

       A. Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului, 

prioritate a Poliţiei Române în anul 2020, în cadrul căruia, au fost realizate 39 

activităţi preventive (întâlniri cu grupuri ţintă, seminarii, distribuire de materiale, 

etc.), au fost utilizate / distribuite 3.410 materiale de suport,   beneficiari direcţi fiind 

4.491 persoane. 

B. Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării 

minorilor, prioritate a Poliţiei Române în anul 2020: au fost realizate 241  

activităţi preventive care au avut ca beneficiari direcţi 5.742 persoane, au fost 

implicaţi 14 parteneri.  

În cadrul acestui program de prevenire sunt derulate următoarele proiecte: 

„ATENŢIE! E VIAŢA TA!”; „DINCOLO DE APARENŢE”; „ÎMPREUNĂ 
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PUTEM SCHIMBA LUMEA!”, „INFORMAŢIA mă protejează!”(datorită 

situaţiei actuale în anul 2020 au fost desfăşurate un nr. de 17 activităţi folosindu-se 

aplicaţiile on-line ZOOM; MEET). 

C. Programul pentru prevenirea violenţei în familie, prioritate a 

Poliţiei Române în anul 2020: 20 activităţi preventive care au avut 416  beneficiari 

direcţi, au fost utilizate 670 materiale de suport,  au  fost implicaţi 14 parteneri. 

Activităţi în cadrul proiectelor şi campaniilor tematice iniţiate de IGPR 

prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii: 

- Campania pentru prevenirea furturilor din locuinţe „Hotii iţi  invadează 

intimitatea!”; 

- Proiectul „Fără Discriminare!” ocazie cu care au fost efectuate un nr. 

de 4 sesiuni de instruire pentru poliţiştii din structurile operative, în special ordine 

publică,  acţiuni speciale, investigaţii criminale, rutieră; 

-  Programul „ŞCOALA SIGURANŢEI TEDI”- 63 activităţi realizate în 

unităţi de învăţământ de pe raza judeţului Dâmboviţa (anul şcolar 2019-2020, 

respectiv anul şcolar  2020-2021); 

- Proiectul pentru prevenirea furturilor din locuinţe „CATALOGUL DE 

FURTURI”; 

- Campania de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare în 

sectorul transporturilor feroviare  „Selfie - ul pe tren  nu ia like - uri, ia vieţi!” . 

 

De asemenea, poliţiştii structurii au fost implicaţi şi în : 

- Întâlnirile grupului de lucru / activităţi, initiate de Agenţia Naţională 

Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Ploieşti; 

- Participarea la întâlnirile grupului de lucru şi asigurarea activităţii de 

secretariat, conform Ordinului MAI 119/2017, privind organizarea activităţilor cu 

caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile 

MAI; 

- Organizarea unor activităţi pentru a marca „Ziua internaţională a 

nonviolenţei în şcoală” ; „ 112 - Ziua europeană a nr. unic de urgenţă ” ; 

- A fost întocmit raportul de cercetare „ INFRACŢIUNI COMISE DE 

MINORII CU VÂRSTA SUB LIMITA LEGALĂ A RĂSPUNDERII PENALE”; 

- Aaplicarea chestionarelor în sondajul de opinie derulat în cadrul 

Proiectului RO Cyberex – Perfecţionare, cooperare şi prevenire în lupta împotriva 

criminalităţii informatice în rândul elevilor Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din 

Pucioasa;  
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- În colaborare cu  D.G.A.-S.J.A. Dâmboviţa au fost organizate acţiuni de 

informare a cetăţenilor cu privire la domeniile prioritare  de intervenţie preventivă ale 

Poliţiei Române, precum şi cu privire la prevenirea infracţiunilor  de corupţie – 

competenţă, legislaţie, măsuri preventive. 

     

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 228 autovehicule. Au fost efectuate 176 revizii tehnice şi 731  

reparaţii curente, valoarea pieselor de schimb fiind de 233.154 lei. De asemenea, au 

fost efectuate un număr de 117 inspecţii tehnice periodice la unităţi acreditate în 

valoare de 9.374  lei, 80 revizii tehnice la autovehicule aflate în garanție  în valoare 

de 50.916,11 lei şi 80 reparaţii la terţi în valoare de  211.080,77 lei. 

Pe linie de cazarmare, la sediul inspectoratului, au fost realizate lucrări de 

reparaţii curente la Punctul control-acces nr. 1 și C.M.J. Dâmbovița.  

În teritoriu au fost executate lucrări de reparaţii curente la Poliția Municipiului 

Târgoviște, constând în recondiționari la pardoseli și zugrăveli. În prezent, se execută 

lucrări de reparații la grupurile sanitare, în limita fondurilor alocate. La sediul Poliției 

Orașului Titu a fost schimbată tâmplăria, constând în 3 uși în valoare de 6.900 lei. La 

sediul Poliției Orașului Fieni au  fost executate lucrări de reparații curente la 

acoperișul clădirii, fiind înlocuită în totalitate învelitoarea acestuia, precum și 

elemente din  șarpantă. Valoarea lucrărilor executate a fost de 46.100 lei. De 

asemenea, a fost reparată tâmplăria aferentă spațiilor de lucru. 

Au fost distribuite materiale de construcții la Posturile de poliție Runcu, 

Slobozia Moară, Malu cu Flori, Lucieni, Moroieni, Brezoaiele, Mătăsaru, 

Mogoșani, Glodeni, Gura Șuții și Moțăieni, constând în plase gard, parchet, vopsea 

lavabilă de interior, corpuri de iluminat. A fost reparată tâmplăria la posturile de 

poliție Slobozia Moară, Malu cu Flori, Gura Foii, Braniștea, Vulcana Pandele, 

Cornățelu, Moroeni, Mogoșani, Motăieni, Gura Șuții, Văcărești, Brezoaiele, 

Glodeni, Mătăsaru și Bărbulețu. 

Au fost realizate lucrări de reparații curente la padocul de câini de la sediul 

inspectoratului. Tot cu grupa de meseriași s-au făcut reparații la Serviciul Județean de 

Protecție Internă Dâmbovița. 

S-au realizat lucrări de reabilitare a instalației de încălzire aferentă Serviciului 

Criminalistic. 

Au fost distribuite materialele necesare reparațiilor grupului sanitar de la 

Serviciul T.F. Dâmbovița. 

Au fost efectuate lucrări de reparații curente la sediul Postului de Poliție 

Cornățelu, fiind înlocuită învelitoarea acoperișului - valoarea lucrărilor executate a 

fost de 26.050 lei. 

Au fost efectuate lucrări de reparații curente la sediul Politiei Fieni, fiind 

înlocuită învelitoarea acoperișului si lucrări de  reparații tâmplarie. 

Au fost executate lucrări de întreţinere la imobilele aflate în administrare ori de 

câte ori acestea au fost necesare. 
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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. 

La nivelul unităților de poliție din cadrul I.P.J. Dâmbovița au fost distribuite un 

număr de 1.006 litri  gel antibacterian, 280 litri alcool sanitar și 50.800 pastile 

cloramină. 

Au fost distribuite un număr de 226.780 măști faciale, un număr de 75.500 

perechi mănuși protecție, un număr de 1.020 viziere, un număr 1.884 de 

combinezoane de protecție și un număr de 14 termometre digitale non contact. 

 

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. 

Au fost identificate riscurile de corupţie pentru care au fost stabilite  măsuri de 

prevenire și control, acestea fiind materializate în raportul de monitorizare și în 

registrul riscurilor de corupţie, document ce a fost 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 a fost 

înaintat Serviciului 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. 

Totodată, s-a acordat sprijin Serviciului Judeţean Anticorupţie Dâmboviţa 

pentru organizarea și desfășurarea unor şedinţe de instruire/informare anticorupţie 

cu personalul inspectoratului, în această perioadă fiind desfășurate următoarele 

activități pentru prevenirea și combaterea faptelor de corupție: 

  11 instruiri la care au participat 13 polițiști cu funcții de conducere, 92 

polițiști cu funcții de execuție, 4 personal contractual  (personal nou angajați, 

contractual, poliție rutieră, resurse umane, cabinet, investigații criminale, arme, 

explozivi și substanțe periculoase, cazier judiciar, ordine publică-rural, structura de 

securitate, criminalistica, investigarea criminalității economice, prevenire, control 

intern, financiar); 

 14 informări la care au participat 1 polițist cu funcție de conducere, 83 

polițiști cu funcții de execuție, 1 personal contractual, 86 studenți aflați în stagiul de 

practică; 

 1 activitate de prevenire  la care au participat 3 studenți aflați în practică; 
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  18 polițiști care au participat la 2 activități privind formarea și 

pregătirea specialiștilor în domeniul riscurilor și vulnerabilităților la corupție 

(implementarea soluției software de monitorizare a riscurilor la corupție -MARC) 

pentru structurile M.A.I., organizate de către Serviciul Județean Anticorupție 

Dâmbovița, cu sprijinul consilierului pentru integritate. 

 

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 740 de materiale de presă, reflectate 

într-un număr 7.448 de apariţii în mass-media (radio, televiziuni şi mediul online).  

Nu au fost organizate conferinţe de presă. Au fost soluţionate 681de solicitări 

verbale ale jurnaliştilor şi 90 de solicitări formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţii de interes public. 

 

XIII. Activităţile desfăşurate pentru prevenirea răspândirea cazurilor de 

infectare cu noul coronavirus (SARS-CoV-2)  

În perioada analizată, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, 

au fost executate acțiuni specifice pentru prevenirea și gestionarea corespunzătoare a 

situațiilor de risc la adresa siguranței cetățenilor, precum și a personalului propriu, 

rezultatele fiind următoarele : 

 pe perioada stării de urgență (16.03.2020 – 14.05.2020) : 

- În medie au fost folosite un număr de 141 patrule, din care 61 mixte cu 

lucrătorii I.J.J. Dâmbovița; 

- La activitățile desfășurate au fost implicați în medie un număr de 112 polițiști 

locali (efectiv control – 181 polițiști locali), rezultă faptul că în medie participă la 

activitățile zilnice 62% dintre polițiștii locali existenți pe raza județului Dâmbovița;  

- Zilnic, au fost verificate în medie 829 persoane aflate în izolare la domiciliu 

pe raza județului Dâmbovița; 

- Zilnic, au fost verificate în medie 213 persoane aflate pe listele trimise de 

I.G.P.F. cu persoanele de naționalitate română și străină, care au intrat în România și 

au avut ca destinație județul Dâmbovița; 

- Au fost aplicate un număr de 5.065 sancțiuni, în valoare totală de 11.433.650 

lei, din care: 

 - 22 sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de izolare, în valoare de 

63.500 lei. În cazul a 7 persoane, dintre cele sancționate, s-a dispus plasarea în 
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carantină, ca urmare a nerespectării măsurilor de izolare, conform prevederilor 

Ordonanței Militare 3/2020 ; 

 - 209 sancțiuni de natură economică, în valoare de 133.000 lei; 

 - 4.094 sancțiuni în valoare de 10.445.763 lei pentru nerespectarea 

măsurilor de circulație impuse de Ordonanțele Militare 2/2020 și 3/2020; 

 - 740 alte sancțiuni în context Covid 19, în valoare totală de 791.387 lei. 

 

 pe perioada stării de alertă (15.05.2020 – 30.09.2020) : 

- În medie au fost folosite un număr de 269 de poliţişti, care au efectuat misiuni 

specifice în cooperare cu efectivele de poliţişti locali (media zilnică fiind 86 poliţişti 

locali) şi jandarmi (media zilnică fiind 42 jandarmi) și reprezentanți ai celorlalte 

instituții cu atribuții în context (I.S.U., I.T.M., A.N.P.C., D.S.V.S.A.);  

-  A fost acordat sprijin D.S.P. Dâmboviţa/C.J.C.I. în vederea identificării 

persoanelor confirmate pozitiv cu virusul SARS-COV-2 care nu au telefon de contact 

şi/sau cu care nu s-a putut lua legătura(telefon închis/nu răspunde/apeluri blocate),  

față de care se aplică măsura izolării /carantinei.  

- Zilnic, au fost verificate în medie 1.801 persoane aflate în izolare la 

domiciliu, 151 societăți comerciale și 86 mijloace de transport public în comun cu 

privire la respectarea interdicțiilor impuse pe timpul stării de alertă pe raza județului 

Dâmbovița ; 

- Au fost aplicate un număr de 23.950 sancțiuni contravenționale în valoare de 

2.367.190 lei, din care 22.422 de sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de 

asigurare a rezilienței comunităților, conform prevederilor art. 5, alin. 2 din Legea nr. 

55 din 15 mai 2020, în valoare de 1.518.780 lei, 330 de sancțiuni pentru 

nerespectarea măsurilor de diminuare a impactului riscurilor prev. de art. 5, alin. 3 

din Lg. 55/2020, în valoare de 359.000 lei ; 

- Au fost confiscate bunuri în valoare de 52.361 lei și au fost înregistrate 67 

dosare penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, 

prev. de art. 352 Cod penal și 7 dosare penale privind alte infracțiuni în context Covid 

19. 

În anul 2020, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa s-

a adaptat la evoluția situației operative, fiind concentrată pe desfășurarea unui număr 

de 56 acțiuni  din cele 57 propuse pentru realizarea celor 16 obiective specifice, 

materializate în Planul de acțiuni pe anul 2020, vizând construirea unui sistem 

eficient de ordine şi siguranţă publică, orientat proactiv către nevoile de securitate  în 

serviciul cetăţenilor.  

Ca urmare a evoluției situației epidemiologice de pe teritoriul României, 

acțiunea  ,, perfecţionarea activităţii în domeniul realizării capacităţii 

operaţionale a structurilor din inspectorat şi a managementului situaţiilor de 

urgenţă conform competenţelor” nu s-a realizat. 

Executarea exercițiilor de alertare de antrenament a fost suspendată la ordinul 

eșaloanelor superioare, pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS- Cov 2 în 

rândul personalului unității. 

În contextul apariției și răspândirii coronavirusului SARS-Cov-2, la nivelul 

Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița, au fost adoptate măsuri și 
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desfășurate activități pentru intensificarea schimbului de date și informații în cadrul 

cooperării la nivel interinstituțional prin relaționarea permanentă cu structurile 

angrenate în monitorizarea și managementul misiunilor, planificarea resurselor avute 

la dispoziție, în vederea gestionării misiunilor încredințate, asigurarea unei prezențe 

active a personalului din cadrul dispozitivelor constituite pe timpul misiunilor de 

ordine publică, în vederea asigurării prevenției și consolidării încrederii populației în 

structurile de aplicare a legii, dimensionarea corespunzătoare a măsurilor de ordine 

publică în corelare cu evoluția situației operative, constituirea de rezerve de 

intervenție pentru a fi în măsură să asigure o intervenție promptă și eficientă în 

situația producerii unor situații de risc la adresa climatului de ordine și siguranță 

publică și desfășurarea activităților de informare a populației cu privire la măsurile 

întreprinse în zona de competență. 

 La nivelul inspectoratului, au fost organizate și executate misiuni atât 

independent cât și în sistem integrat cu celelalte structuri MAI pentru punerea în 

aplicare a măsurilor stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne, 

comandantului acțiunii, dispoziții ale secretarilor de stat. 

 La nivel județean, I.J.J. Dâmbovița a furnizat Centrului de Coordonare și 

Conducere a Intervenției, datele și informațiile specifice (situații centralizatoare 

privind misiunile executate, efectivele folosite și stocurile de materiale de protecție) 

potrivit domeniului de competență, punând accent totodată pe instruirea personalului 

din serviciul de permanență și a personalului care execută serviciul în acest centru, cu 

privire la veridicitatea și acuratețea acestora. 

 În conformitate cu Dispoziția Secretarului de stat nr. 108902 din 03.07.2020 a 

fost operaționalizat numărul de telefon de tip TELVERDE 0800800165 la nivelul 

Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției. 

 În acest sens, la nivelul I.J.J. Dâmbovița a fost constituit serviciul de 

recepționare a apelurilor primite prin acest sistem în cadrul C.J.C.C.I. Dâmbovița, 

potrivit competențelor.      Personalul din cadrul I.J.J. Dâmbovița, în urma primirii 

apelurilor prin TELVERDE a transmis aceste solicitări către structurile de intervenție, 

iar în situația în care competențele noastre au fost depășite, apelurile au fost 

redirecționate către alte instituții pentru soluționare. 

 În perioada pandemiei generată de Sars –Cov 2, au fost monitorizate și 

coordonate misiunile de însoțire a  unui număr de 2266 autovehicule care au tranzitat 

zona de competență către centrele de carantină. Au fost însoțite un număr de 7328 

persoane către centrele de carantină din județ și alte județe, fiind folosit un număr de 

1956 jandarmi. 

 Pe timpul executării misiunilor din competență o prioritate a constituit-o 

verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor  pandemiei 

de COVID-19,  desfășurându-se un număr de 15163 misiuni de menținere a ordinii 

publice cu 21206 jandarmi și un număr de 302 misiuni de asigurare a ordinii publice 

cu 1648 jandarmi. 

           În anul 2020 au fost aplicate 3720 sancțiuni contravenționale în valoare 

de 1797325 lei, au fost constatate 10 infracțiuni independent și 5 în cooperare cu 

Poliția. 

 I.J.J. Dâmbovița a participat în cooperare cu I.P.J. Dâmbovița la organizarea 

și executarea de misiuni specifice pe linia verificării respectării măsurilor de 
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prevenire a răspândirii virusului Sars-CoV-2 (verificări ale mijloacelor de transport în 

comun, verificări executate în piețe, târguri,oboare, terase și alte zone aglomerate ). 

 În perioada de referință, au fost organizate și desfășurate campanii pentru 

distribuirea de materiale informative cuprinzând măsurile de prevenție ce trebuie 

aplicate pe timpul pandemiei , au fost efectuate postări on-line contextualizate 

fenomenului epidemiologic și au fost mediatizate misiunile structurilor 

inspectoratului. 

         

Activitatea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” al Judeţului 

Dâmboviţa, 

Obiectivul nr. 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; 

- sporirea exigenței prin aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru 

neobținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu (au fost aplicate 37 

sancțiuni, din care 14 amenzi în cuantum de  203.001 lei și 23 avertismente); 

- acordarea a 550 asistențe tehnice de specialitate; 

- executarea a 26 activităţi de informare preventivă cu ocazia manifestărilor cu 

afluență mare de public. 

Restricțiile, impuse pentru prevenirea răspândirii epidemiei cu virusul SARS-

CoV-2, au sistat mare parte din activitățile preventive ce urmau să se desfășoare în 

teren de către personalul de specialitate 

Obiectivul nr. 2: Scăderea numărului de victime şi a numărului de incendii la 

gospodăriile populaţiei din mediul rural  

- elaborarea şi remiterea mass-mediei locale a 21 materiale cu caracter preventiv 

privind măsuri şi recomandări preventive pentru sezonul rece, pentru perioada 

Sărbătorilor Pascale și Sărbătorilor de Iarnă și măsuri specifice campaniei 

agricole de vară, fiind monitorizate 203 apariţii în presă (145 în presa 

scrisă/online, 22 la posturile tv locale şi 36 la posturile de radio locale). Aceste 

materiale au fost postate pe site-ul web şi pagina de Facebook a inspectoratului. 

Până la impunerea restricţiilor pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2 au 

fost desfășurate activități după cum urmează: 

- instruirea șefilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență privind 

executarea activităților preventive specifice pe timpul controalelor la localități; 

- 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 16 de localități; 
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- distribuirea unor materiale informative: 451 afişe, 3193 pliante/flyere şi 300 alte 

categorii de materiale, care cuprind recomandări, măsuri de prevenire şi reguli de 

comportare; 

- organizarea a 5 exerciții de alarmare publică la localităţi. 

În contextul situației epidemiologice determinată de virusul SARS-CoV-2, 

începând cu data de 20.03.2020, la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgență 

județene, au fost sistate controalele planificate la nivelul inspecțiilor de prevenire și 

direcționate resursele către alte forme ale activității de prevenire sau acțiuni în 

vederea sprijinirii măsurilor stabilite pentru gestionarea situației operative.  

Au fost executate acțiuni independente și în comun cu reprezentanții IPJ, IJJ, 

DSP pentru verificarea respectării de către populație a măsurilor pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Obiectivul nr.3  Scăderea numărului de incendii generate de focul deschis utilizat 

la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale 

-  elaborarea şi remiterea mass-mediei locale a 12 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; măsuri de 

prevenire a incendiilor specifice campaniei de recoltare a cerealelor. Au fost 

monitorizate 167 apariţii în presă (117 în presa scrisă/online, 20 la posturile tv 

locale şi 30 la posturile de radio locale). Aceste materiale au fost postate pe 

site-ul web şi pagina de Facebook a inspectoratului; 

- au fost controlate 3 Servicii voluntare pentru situații de urgență. La nivelul 

judeţului au aviz de înfiinţare şi pentru sector de competenţă 18 servicii 

voluntare pentru situaţii de urgenţă. 

Obiectivul nr. 4: Dezvoltarea capacității profesionale a personalului 

Pentru îmbunătăţirea şi uniformizarea modului de conducere şi desfăşurare a 

intervenţiilor în situaţii de urgenţă au fost organizate și executate ședințe de pregătire 

comună a echipajelor din mai multe subunități pentru salvări din medii ostile 

vieţii/puţuri, precum şi antrenamente ale scafandrilor privind intervenţia în mediul 

acvatic. 

Au fost organizate şi desfăşurate 12 şedinţe de antrenament în scufundare, în 

comun, de către scafandri din ISU Dâmboviţa şi ISU Prahova, în lacuri de pe raza 

celor două judeţe. 

La activităţile de formare profesională desfăşurate în bazele de pregătire şi 

centrele antrenament și pregătire de specialitate din unităţile I.G.S.U., au participat 16 

subofiţeri. 2 subofiţeri au urmat cursul de atestare ca scafandri de intervenţie în cadrul 

Centrului de Scafandri Constanţa. 

Pentru pregătirea autorităților/populației a fost elaborat și aprobat prin ordin al 

Prefectului Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020. 

S-au organizat și desfășurat 5 acţiuni de pregătire şi instruire a personalului cu 

atribuţii de la nivelul localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici de pe raza 
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judeţului planificate, până la impunerea restricţiilor pentru prevenirea răspândirii 

SARS-CoV-2. 

Personalul de specialitate a analizat documentaţiile depuse şi a efectuat 

verificări în teren pentru emiterea avizelor de înfiinţare şi/sau pentru sector de 

competenţă al serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă; au fost emise 40 

de avize (SVSU:14, SPSU: 26). Au fost emise 8 avize pentru şef serviciu voluntar 

pentru situaţii de urgenţă. 

În cadrul programului de voluntariat ”Salvator din pasiune”, cei 36 de voluntari 

au participat la 54 de acţiuni de intervenţie pe linia acordării primului ajutor calificat, 

până la impunerea restricţiilor pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2. Din seria 

a X-a de voluntari, 12 persoane au parcurs cursul introductiv în domeniul situațiilor 

de urgență. Programul de voluntariat ”Salvator din pasiune” este suspendat din cauza 

situației epidemiologice. 

Obiectivul nr. 5: Aducerea la starea de functionalitate a spaţiilor destinate CJCCI 

Dâmboviţa prin realizarea racordului de energie electrică și compartimentarea sălii 

de ședință. 

Începând din luna martie 2020, în conformitate cu dispoziţiile Centrului 

National de Conducere şi Coordonare a Intervenţie (CNCCI) şi prin Ordinul 

prefectului județului Dâmbovița și preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă (CJSU), s-a trecut la activarea totală (faza nr. 4) a Centrului județean de 

coordonare și conducere a intervenției (CJCCI), fapt fără precedent în perioada 

anterioară la nivelul județului. 

Mutarea activității CJCCI în locația special destinată (din Târgoviște, B-dul 

Regele Carol I nr. 51), a avut loc în luna aprilie. La începutul anului, imobilul 

destinat acestei structuri nu deținea toate utilitățile necesare. Cu sprijinul autorităților 

locale, s-a reușit amenajarea rapidă a Centrului, activitatea acestuia desfășurându-se, 

în noua locație, fără întrerupere, pentru gestionarea problematicii legate de pandemia 

generată de  coronavirusul SARS-CoV-2. 

La această dată, imobilul în discuție, este funcțional și administrat de 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al Județului Dâmbovița. În 

continuare, clădirea Centrului de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița 

este alimentată cu energie electrică printr-un branșament provizoriu. 

 

În domeniul Culturii 

Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a judeţului Dâmboviţa  

acţionat în anul 2020 pe următoarele direcţii: 

 Creşterea gradului de acces şi de participare la cultură (40 acţiuni); 

 Promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor (4 

acţiuni); 

 Sprijin acordat ONG-urilor cu activitate în domeniul culturii (3 acţiuni); 

 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 (8 acţiuni); 

 Monitorizarea strictǎ şi actualizarea permanentǎ a bazei de date a instituţiei şi 

actualizarea Listei monumentelor de for public (11 acţiuni). 
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Acţiunile Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa  au fost grav afectate de 

epidemia generată de coronavirusul SARS-CoV-2 și în urma instituirii stărilor de 

urgență și de alertă pe teritoriul României. Au fost impuse măsuri obligatorii pentru 

toți organizatorii de evenimente culturale fiind interzise spectacolele cu public. 

Astfel, am fost nevoiți să anulăm sau să amânăm unele evenimente. 

Au fost anulate următoarele acțiuni: 

 Proiectul cultural – educaţional „Să ştii mai multe, să fii mai bun” 

 Vinerea Floriilor, ediția a VI-a 

 Festivalul „Art For You”  

 Festivalul – Concurs Naţional de Cultură şi Literatură „Primăvara Albastră” 

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

 Festivalul „Dracula” 

 Festival – Concurs pentru Copii „Iedera, un colţ de rai”; 

 Simpozionul „Pastorația și filantropia creștină între istorie și actualitate”; 

 Tabăra de creaţie „O vară de poveste”, ediția a IX-a; 

 Festivalul de teatru „Mimesis Fest”; 

 Concert „Padina Folk”; 

 Festivalul de Folclor „Ion Dolănescu”; 

 Festivalul judeţean de interpretare a cântecului popular "Rodica Bujor"; 

 Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular „Ileana Sărăroiu”; 

 Proiectul educaţional "Satul dâmboviţean. Tradiţii şi obiceiuri populare"; 

 Ateliere de creaţie populară - Memorie şi continuitate de civilizaţie ţărănească; 

 Program de coordonare metodologică a așezămintelor culturale din teritoriu. 

 

Acţiunile care au mai putut fi organizate au urmărit îndeplinirea obiectivelor 

principale, conform planului propriu de acţiuni pentru anul 2020 transmis.  

Printre obiectivele propuse și realizate au fost promovarea obiceiurilor și 

tradițiilor populare, valorificarea potenţialului istoric şi cultural imens de care 

dispune județul nostru, dezvoltarea creativităţii artistice și descoperirea tinerelor 

talente. 

Pentru o mai bună organizare și pentru eficientizarea cheltuielilor unele acțiuni 

au fost organizate în colaborare cu diferite instituţii culturale şi de învăţământ din 

județ. 
 

 

Obiectivele principale ale Complexului Naţional Muzeal “Curtea 

Domnească“     Iniţial, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020 au fost 

propuse 20 acţiuni în cadrul evenimentelor culturale organizate. Până la sfârşitul 

perioadei analizate au fost organizate 30 acţiuni. O parte dintre evenimentele 

programate iniţial au fost adaptate pentru a putea fi respectate măsurile privind 

prevenirea răspândirii virusului COVID-19. 

 Obiectivele principale ale Complexului Naţional Muzeal “Curtea Domnească“ 

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, au fost următoarele: 

 Protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural 

mobil şi imobil.  
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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;  

 Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin editare de publicaţii;  

Analiza obiectivului: Toate articolele colectivului de cercetare au fost publicate în 

reviste de specialitate. 

  Asigurarea unui contact permanent cu mediile de informare, fundaţii, 

organizaţii non-guvernamentale, unităţi de învăţământ de toate gradele, organisme 

şi foruri internaţionale, naţionale şi judeţene specifice;  

 Adecvarea ofertei de programe culturale şi educaţionale la nevoile şi exigenţele 

publicului.  

Analiza obiectivului: Activităţile educaţionale organizate de muzeu în anul 2020 

au fost adaptate contextului epidemiologic; 

 

Printre obiectivele principale ale Bibliotecii Județene Dâmbovița s-a numărat 

diversificarea şi adecvarea permanentă a politicilor de achiziţii pentru 

optimizarea cerinţelor de lectură ale utilizatorilor. În acest scop, se vor întreprinde 

măsurile necesare în vederea achiziţionării unei palete diverse de documente. Se are 

în vedere înnoirea fondului documentar prin achiziție, deselecţie, depozit legal, casare 

în urma inventarierii și constatării uzurii fizice și morale a documentelor etc.  

O atenţie deosebită va fi acordată programului editorial al Bibliotecii Judeţene, 

continuând demersul de cercetare şi valorificare a patrimoniului şi a fondului 

documentar local din anii trecuţi, în contextul împlinirii a 100 de ani de lectură 

publică la Târgovişte. 

Un alt obiectiv este Dezvoltarea bibliotecii digitale, urmărindu-se constituirea 

unei baze de date în format electronic în vederea prezervării și conservării Colecțiilor 

speciale, dar și facilitarea accesului utilizatorilor la anumite colecții de interes, dar cu 

acces restrâns (în special din cauza tehnologiei uzată moral).  

O prioritate instituțională este și dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă, pentru 

a oferi o alternativă de petrecere a timpului liber pentru toate categoriile de public, 

indiferent de vârstă: Seara de carte; Clubul de filozofie; Clubul „Prietenii mei 

necuvântători”. Respectivele cluburi au funcționat în prima parte a anului în mod 

tradițional, fiind reluate, în a doua parte a anului,  în aer liber. 

Programul de animație culturală a fost centrat, în prima parte a anului, pe  

activitățile culturale majore de tradiție în comunitatea dâmbovițeană și pe 

stimularea interesului pentru cultură al tinerilor prin concursuri și activități non-

formale: Ziua Culturii Naţionale; Concursul cunoștințe istorice „24 ianuarie 1859 în 

conştiinţa românilor”; „Atelier Caragiale”;  lansări de carte, expoziții tematice on 

line, aniversarea unor personalități culturale etc.  

În prezent, având în vedere criza mondială generată de noul coronavirus COVID-

19 care a condus la instalarea unei pandemii globale, rolul bibliotecilor publice este 

deosebit de important, având în vedere că reprezintă  sursele principale de încredere 

în ceea ce privește distribuirea informațiilor verificate. Bibliotecile publice au fost 
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primele care au conștientizat că trebuie să găsească soluții pentru a rămâne în legătură 

cu publicul lor, folosindu-se de noile tehnologii media, aducând la cunoștința acestora 

informații credibile și de actualitate referitoare la subiectele de interes pentru fiecare 

cetățean în parte sau pentru fiecare instituție. În acest contextul epidemiologic 

complex, prioritatea noastră instituțională o reprezintă dezvoltarea serviciilor online 

pentru a răspunde necesităților de documentare ale utilizatorilor și a susține sistemul 

educațional comunitar. În acest scop, o parte dintre cererile de lectură și documentare 

au fost satisfăcute prin dezvoltarea bibliotecii digitale sau prin trimiterea de 

documentație în format digital. S-a avut în vedere și desfășurarea de activități cu 

caracter non-formal prin utilizarea platformelor de comunicare online (Ziua Iei).  

În a doua parte a anului, reluarea lucrului în contact direct cu publicul și relaxarea 

anumitor măsuri de combatere a pandemiei au permis organizarea unor manifestări de 

tradiție precum Vacanță la bibliotecă și Salon Editorial „I.H. Rădulescu”, toate 

desfășurate în aer liber, cu un număr limitat de participanți. 

 

În domeniul Tineret și Sport,   

Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Dambovita, a acţionat în cursul 

anului 2020, în spiritul prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, 

modificat şi completat prin Legea nr.472/2004.  

 Activitatea direcţiei a fost îndreptată, spre coordonarea şi conducerea activităţii 

sportive interne şi internaţionale, desfăşurate pe teritoriul judeţului Dambovita, 

principalul instrument de realizare a acestui deziderat, fiind calendarul sportiv 

competiţional judeţean, document ce a stat la baza organizării tuturor competiţiilor 

sportive din anul 2020. 

Calendarul sportiv judeţean a fost elaborat pe cele două programe utilizate în 

activitatea sportivă în concordanţă cu prevederile Calendarului sportiv central şi în 

conformitate cu nevoile structurilor sportive din judeţ, după cum urmează:   

 În anul 2020 în cadrul Programului „Promovarea sportului de performanţă”,  

au fost programate competiţii care au finantate din subventie .    

În cadrul Programului „Sportul pentru toţi”, D.J.S.T.Dambovita şi-a  prevăzut 

acţiuni, unde au fost cuprinsi un numar cat mai mare de sportivi legitimati si 

nelegitimati cuprinzand diferite categorii de varsta si socio-profesionale.  

Tot in acest an 2020 a fost continuat procesul de prevenire a violentei si 

dopajului precum si promovarea tolerantei si FAIR-PLAY unde la acest program au 

fost organizate cel putin 2 actiuni la nivelul judetului.  

            Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Dambovita în anul 2020, a acordat 

sprijin organizatoric şi logistic, tuturor cluburilor si asociatiilor sportive care au avut 

copii legitimati in anul 2020 prin acordarea voucherelor pentru echipamente sportive.   

 În perioada 04.09.2020-22.10.2020 DJST Dâmbovița a organizat Concursul 

Local de Proiecte de Tineret (CLPT) pentru anul 2020, conform reglementărilor 

prevăzute în  Ordinul ministrului tineretului și sportului  nr. 985 din 24.08.2020 

pentru aprobarea Metodologiei pentru concursul local de proiecte. 

La CLPT au fost depuse 8 proiecte de tineret, de către 7 solictanți, fiind solicitată 

suma de 104821 lei. 

Au fost aprobate spre finanțare 4 proiecte de tineret, în valoare totală de 57521 lei, 

DJST decontând doar 3 proiecte de tineret. 
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În anul 2020, DJST Dâmbovița a finanțat 3 proiecte de tineret la CLPT cu suma de 

43393 lei, proiecte de care au beneficiat peste 60 de tineri din județul Dâmbovița. 

Activitatea Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Dambovita a fost afectata 

datorita masurilor luate pentru a prevenii raspandirea infectarii cu coronavirus. 
 

 

Acţiunile Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa au fost orientate, în 

principal, 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, (vezi 

Anexa). 

 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII OBIECTIVELOR 

CUPRINSE ÎN PLANUL DE ACŢIUNI AL 

JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA ÎN ANUL 2020 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

1. POLITICA FISCAL-BUGETARĂ 

Administrația Județeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa  
1.  Realizarea programului de incasari 

lunar 
lunar 

 

Realizat in procent de 

93,13% 
2.  Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare  

lunar 
lunar 

 
Realizat  

3.  Intocmirea și transmiterea in termen a situațiilor solicitate de către ANAF 

și MFP 
lunar lunar 

Realizat 

 
4.  Cresterea ponderii incasarilor realizate prin aplicarea masurilor de 

executare silita 
lunar lunar 

Realizat 

 
5.  Cresterea gradului de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale 

lunar lunar 
Realizat 

 
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. 

permanent 5 trezorerii realizat 

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. 

permanent 5 trezorerii realizat 

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 

permanent 5 trezorerii realizat 

9.  Monitorizarea operaţiunilor de numărare, sortare şi reimpachetare a 

numerarului care se depune la BNR Sucursala Bucureşti. 

zilnic Trezoreria Municipiului 

Targoviste 

realizat 

10.  Intocmirea şi transmiterea, lunar, la DGRFP Ploieşti - S.I.V.A.T.L.  a unui 

raport de sinteza privind desfăşurarea activităţii serviciului şi a unui raport 

privind desfăşurarea activităţii casieriilor. 

lunar 5 trezorerii realizat 

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. 

lunar 5 trezorerii realizat 

12.  Decontarea in SEP a tuturor operaţiunilor de plăţi şi incasări 

iniţiate/primite la nivelul judeţului. 

zilnic 5 trezorerii 

 

realizat 

13.  Transmiterea soldului casei de circulaţie. zilnic 5 trezorerii 

 

realizat 

14.  Asigurarea funcţionării sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor 

financiare ale instituţiilor publice(forexebug)la nivelul unitătii 

proprii/tuturor trezoreriilor operative. 

zilnic 5 trezorerii 

 

realizat 

15.  Primirea de la MFP şi transmiterea către trezoreriile operative a 

deschiderilor de credite din bugetul de stat, BASS, şomaj, sănătate. 

zilnic 5 trezorerii 

 

realizat 

16.  Elaborarea şi raportarea execuţiei bugetului de stat, execuţia operativă a 

contului Trezoreriei Statului 

zilnic 5 trezorerii 

 

realizat 

17.  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. 

permanent 5 trezorerii 

 

realizat 

18.  Asigurarea cu numerar a trezoreriilor operative. permanent 5 trezorerii realizat 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

 
19.  Implementarea sistemului de raportare a situaţiilor financiare din sectorul 

public – FOREXEBUG. 

permanent 5 trezorerii 

 

realizat 

20.  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. 

permanent 5 trezorerii 

 

realizat 

21.  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”. 

permanent 5 trezorerii 

 

realizat 

22.  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. 

permanent Trezoreria 

Municipiului  

Târgovişte    

realizat 

23.  Pentru certificatele de trezorerie vândute către populaţie şi transformate in 

certificate de depozit,  asigură răscumpărarea acestora, prin rambursarea 

valorii nominale şi a dobânzii aferente. 

permanent Trezoreria 

Municipiului  

Târgovişte    

realizat 

24.  Emitere titluri de stat către populaţie periodic 5 trezorerii realizat 

25.  Verificarea, analizarea, in vederea centralizării, a bugetelor locale cu toate 

anexele prevăzute de actele normative in vigoare. 

permanent 90 uat 90 uat 

26.  Verificarea – centralizarea, analizarea situaţiilor financiare lunare şi 

trimestriale in vederea transmiterii la M.F.P. sau la instituţiile care le 

solicită, potrivit actelor normative in vigoare. 

permanent 90 uat 90 uat 

27.  Verificarea, analizarea, in vederea centralizării a situaţiilor privind 

numărul de personal şi fondul de salarii potrivit legislaţiei in vigoare. 

permanent 90 uat 90 uat 

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. 

permanent 90 uat 90 uat 

29.  1. Asigurarea repartizarea, verificarea, analizarea  in vederea 

centralizării a proiectelor de buget solicitate de M.F.P.şi transmise potrivit 

legislaţiei in vigoare. 

permanent 90 uat 90 uat 

30.  ACȚIUNI DE INSPECȚIE FISCALĂ  664 571 

31.  Inspectii fiscale urmare analizelor de risc proprii, in vederea verificării 

modului de calculare, evidenţiere şi virare, in cuantumurile şi la termenele 

stabilite de lege, a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general 

consolidat, administrate de Agenţia Natională de Administrare Fiscală la 

contribuabilii mici , persoane fizice respectiv intreprinderi individuale şi  

familiale 

                                                                                                                                                                                                                                              

Lunar  
460 

344 

32.  Efectuarea de inspecţii fiscale in vederea soluţionării  deconturilor de taxa 

pe valoarea adaugată cu sume negative cu opţiune de rambursare la 

contribuabilii mici si mijlocii, persoane fizice respectiv intreprinderi 

individuale şi familiale. 

Lunar 

204 

213 

 

33.  Efectuarea de inspecţii fiscale, la contribuabilii aflaţi sub incidenţa 

prevederilor legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă  

Lunar  

 

 

- 
9 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

34.  Efectuarea de inspectii fiscale, urmare deciziilor de solutionare a 

contestatiilor prin care s-a desfiintat total sau partial actul administrativ-

fiscal atacat, avand ca obiect refacerea inspectiei fiscale . 

Lunar - 

5 

Directia Regionala Vamala Ploiesti - Biroul Vamal de Interior Dambovita 

Activitate vamala 

35.  Vămuirea cu operativitate a mărfurilor. Număr operaţiuni import export 

efectuate total, din care: 

- operaţiuni import 

- operaţiuni export 

2020 - 22.386 

2020 - 10.274 

2020 
- 12.189 

36.  Controlul ulterior asupra operaţiunilor vamale anterioare. Număr 

declaraţii vamale reverificate 

2020 
- 118 

37.  Îmbunătăţirea continuă a gradului de colectare a veniturilor din activitatea 

vamală şi fiscală datorate bugetului comunitar şi naţional 

2020 
permanent permanent 

38.  Încasări în vama drepturi vamale total, din care: 

-  din activitatea curenta 

-  in urma controlului ulterior 

2020 50.090.000 51.715.497 

2020 50.090.000 51.715.497 

 0 0 

Activitate in domeniul supravegherii si mişcării produselor accizabile 

39.  Activitatea de supraveghere a producţiei şi a circulaţiei mărfurilor accizabile, 

din care : 

- operaţiuni de supraveghere a mişcărilor de produse accizabile în regim 

suspensiv, total din care: 

           - pe teritoriul naţional 

           - intracomunitar 

- operaţiuni de control a mişcărilor de produse accizabile în regim suspensiv 

de accize 

-  acţiuni de sigilare sau desigilare, efectuate la antrepozitele 

fiscale de producţie şi la gospodăriile individuale care deţin 

cazane de ţuică – tip alambic 

2020 - 2.480 

2020 - 1.549 

2020 - 1.047 

2020 - 270 

2020 - 1.071 

2020 - 

85 

40.  Număr controale inopinate efectuate, total din care : 

- verificări în vederea acordării autorizaţiilor şi atestatelor de 

către autoritatea vamală, operatorilor economici cu produse 

accizabile 

-  verificarea menţinerii şi respectării de către agenţii economici a condiţiilor 

avute în vedere la autorizare 

2020 - 1 

2020 - 153 

2020 - 

153 

Sancţiuni aplicate  

41.  -  nr. procese verbale de sancţionare a contravenţiilor întocmite 

-  amenzi aplicate 

-  amenzi încasate 

-  avertismente scrise si verbale 

2020 - 11 

2020 - 5 

2020 - 7.500 

2020 - 6 

Autorizaţii , atestate emise 

42.  - nr. autorizaţii de utilizator final 2020 - 5 

43.  - nr. atestate pentru comercializare en-detail de produse energetice 

 

 

2020 

- 24 

2. PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa 
44.  Respectarea prevederilor legale la comercializarea produselor 

traditionale 

16.12-

17.01.2020 

1 1 

45.  Respectarea prevederilor legale privind comercializarea produselor 

ecologice 

23.12-

17.01.2020 

2 2 

46.  Respectarea prevederilor legale la comercializarea echipamentelor 21-31.01.2020 4 4 



4 

 

Nr. 
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electrice de uz casnic 

47.  Respectarea prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice 03-14.02.2020 4 4 

48.  Respectarea prevederilor legale la prestarea serviciilor în gări 6-7.02.2020 4 4 

49.  Respectarea prevederilor legale privind comercializarea alimentelor în 

unitațile de alimentație publică 

13-14.02.2020 8 8 

50.  Respectarea prevederilor legale la locurile de joaca pentru copii 05-09.03.2020 2 2 

51.  Respectarea prevederilor legale la comercializarea produselor alimentare 

specific sărbătorilor pascale 

07.04-

17.04.2020 

12 12 

52.  Verificarea respectării prevederilor legale a OM 1,2,3,4 16.03-prezent 86 86 

53.  Verificarea respectării 

prevederilor legale la indicarea prețurilor 

09-20.03.2020 5 5 

 

54.  Verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea măștilor și 

mănușilor de protecție 

11-19.05.2020 6 6 

55.  Verificarea respectării prevederilor legale la unitatile de cazare care 

participă la procesul de carantinare 

05-15.05.2020 8 8 

56.  Verificarea respectării prevederilor legale privind siguranța jucăriilor 27-28.05.2020 4 4 

57.  Verificarea respectarii prevederilor legale la comercializarea 

anveloperlor noi 

03-09.06.2020 8 8 

58.  Verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea măștilor de 

protecție 

03-30.06.2020 3 3 

59.  Verificarea respectării prevederilor legale la service-urile auto 15-19.06.2020 2 2 

60.  Verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea apelor 

naturale 

22.06-

10.07.2020 

5 5 

61.  Verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea produselor 

cosmetice 

13-24.07.2020 3 3 

62.  Verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea 

suplimentelor alimentare 

27-31.07.2020 2 2 

63.  Verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea nectarurilor 

din fructe 

03-14.08.2020 7 7 

64.  Verificarea respectării prevederilor legale la prestarea serviciilor de apă, 

canalizare, furnizare electricitate, furnizare gaze 

25-31.08.2020 4 4 

65.  Verificarea respectării prevederilor legale la piscine 03-31.08.2020 4 4 

66.  Respectarea conformității, calității, condițiilor de comercializare și 

etichetare a alimentelor comercializate în chioșcurile și unitățile de 

alimentație publică din incinta strandurilor, piscinelor, bazinelor de înot, 

precum și în zonele de agrement, parcuri de distractie 

03.08.-

31.08.2020 

4 4 

67.  Verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea rechizitelor 07-18.09.2020 5 5 

68.  Verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea produselor 

textile 

01-18.09.2020 10 10 

69.  Verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea buteliilor 21-25.09.2020 3 3 

70.  Verificarea respectării prevederilor legale în grădinițe cu program 

prelungit 

07-25.09.2020 4 4 

71.  Verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea pneurilor 

uzate 

01.10.-

05.10.2020 

4 4 

72.  Respectarea prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor 

privind produsele alimentare cu indicații geografice și denumiri de 

origine protejate înregistrate la nivel european provenite din afara 

României 

05.10.-

09.10.2020 

4 6 

73.  Respectarea prevederilor legale  

privind calitatea, modul de comercialziare, etichetare și prezentare a 

pâinii și produselor de panificatie 

12.10.-

23.10.2020 

4 7 
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74.  Respectarea prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor 

privind produsele din sticla de cristal 

26.10.-

30.10.2020 

2 2 

75.  Verificarea  modului de respectare a prevederilor legale privind 

comercializarea, calitatea și etichetarea uleiului de măsline 

03.11.-

13.11.2020 

4 5 

76.  Verificarea respectării prevederilor legale la prestarea serviciilor de apă și 

canalizare, furnizare electricitate, furnizare gaze, inclusiv serviciile de 

utilitate publică de iluminat public, salubrizare, transport public 

03.11.-

06.11.2020 

1 1 

77.  Verificarea respectării prevederilor legale  privind  deșeurile de 

echipamente electrice si electronice-DEEE 

09.11.-

13.11.2020 

4 4 

78.  Respectarea prevederilor legale la comercializarea produselor 

traditionale 

16.12-

17.01.2020 

1 1 

3. FONDURI EUROPENE 

Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa, Compartimentul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale 
79.  Întocmirea Planului județean de acțiuni pentru realizarea politicilor în 

domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale în colaborare cu 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi serviciile publice deconcentrate 

Trim. I 1 1 

80.  Întocmirea Planului de măsuri judeţean, în conformitate cu documentele 

programatice referitoare la afaceri europene și relații internaționale, în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, serviciile publice 

deconcentrate, societatea civilă şi autorităţile administraţiei publice locale 

Trim. I 1 1 

81.  Întocmirea Raportului privind modul de realizare a acţiunilor cuprinse în 

Planul județean de acțiuni pentru realizarea politicilor în domeniul 

afacerilor europene și al relațiilor internaționale pe anul 2019 

Trim. I 1 1 

82.  Întocmirea Raportului privind modul de realizare a acţiunilor cuprinse în 

Planul de măsuri judeţean, în conformitate cu documentele programatice 

referitoare la afaceri europene și relații internaționale pe anul 2019 

Trim. I 1 1 

83.  Activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile 

administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare 

externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme 

internaţionale 

Permanent 0 6 

84.  Participarea, în calitate de partener, la elaborarea/implementarea de 

proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 

În funcție de 

solicitări 
0 2 

85.  Monitorizarea proiectelor finanţate în cadrul Instrumentelor Structurale 

ale Uniunii Europene/fonduri guvernamentale 
Trimestrial 1 

 

4 

4. TURISM  

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

86.  Reabilitarea si modernizarea infrastructurii tehnice pentru cresterea 

potentialului turistic din masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa   

2020 
1 1 

87.  Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea Rezervaţiei 

de zimbri „Neagra” 

2020 
1 1 

88.  Refacerea sitului contaminat istoric de la TITU 2020 1 1 

89.  Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea 

Complexului de clădiri şi fortificaţii medievale „Curtea Domnească” din 

Târgovişte 

2020 

1 1 

90.  Construire pârtii Zona Montană Înaltă 2020 1 1 

91.  Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și de turism în stațiunea  

Peștera-Padina, comuna Moroeni” 

2020 
1 1 

92.  Finalizare obiective Zona montană înaltă: 2020 1 1 

93.  Centrul multifuncţional pentru servicii de urgenţă şi jandarmerie montană 

zona Peştera, comuna Moroeni" 

2020 
1 1 

Primăria Municipiului Târgovişte 
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94.  Promovarea turistica a bisericilor de la sfarsit de veac XIX si inceputul 

sec. XX din Targoviste 

2020 
1 1 

95.  Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XIV-XV din Targoviste 2020 1 1 

96.  Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XVI din Targoviste 2020 1 1 

97.  Promovarea turistica a monumentului de importanta naţionala Curtea 

Domneasca din Targoviste 

2020 
1 1 

98.  Promovarea turistica a mănăstirilor vechi din zona Targoviste 2020 1 1 

99.  Promovarea turistica a muzeelor târgoviştene 2020 1 1 

100.  Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XVII-XVIII din 

Targoviste 

2020 
1 1 

Primăria oraşului Pucioasa 

101.  Revitalizarea surselor pentru tratamente de cură internă cu ape minerale 

Pucioasa 

2020 1 acţiune 1 acţiune 

102.  Dezvoltarea turismului de agrement în oraşul Pucioasa 2020 1 acţiune 1 acţiune 

103.  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de interes turistic a oraşului 

Pucioasa 

2020 1 acţiune 1 acţiune 

104.  Promovarea turistică a obiectivului balnear Baile Pucioasa 2020 1 acţiune 1 acţiune 

105.  Înfiinţare, reabilitare şi dotare Centru Naţional de Informare şi Promovare 

Turistică în staţiunea de interes naţional Pucioasa 

2020 1 acţiune 1 acţiune 

5. MUNCĂ ȘI JUSTITIE SOCIALĂ 

Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa  

106.  Stabilirea drepturilor de pensii conform Legii nr.263/ 2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

2020 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Înscrieri noi – 7442; 

Modificări drepturi–6047; 

Ajutoare de deces –9558. 

107.  Dezvoltarea unui sistem eficient şi transparent de asigurare la accidente de 

muncă şi boli profesionale 

2020 - Tablouri de prevenire –70; 

Prestații lunare – 1340. 

108.  Eficientizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii 

de muncă 

2020 - Cazuri noi – 805; 

Ameliorări – 271;                            

Agravări – 445; 

Depensionări – 26; 

Menţineri –8601. 

109.  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 

2020 - înscrieri - 601 

110.  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) 

2020 - Cazuri în desfășurare -660 

111.  Respectarea criteriilor şi a procedurii de alocare a biletelor de tratament 2020 1 - cereri bilete – 1587; 
- bilete vândute – 1365. 

112.  Evidență contribuabili  2020 1 - contracte de asigurare 

încheiate – 216; 
- adeverinte stagiu de 

cotizare – 13.316. 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa  

113.  Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor din grupurile vulnerabile pe 

piața muncii (tinerii NEET, șomerii de lungă durată, persoanele de etnie 

roma, persoanele cu dizabilităţi, persoane eliberate din detenție, tinerii 

postinstituţionalizaţi)  

31.12.2020 

Persoane din grupuri 

vulnerabile cuprinse în 

măsuri active : 

 Tineri NEET : 1950  

 

 

 

 Tineri NEET : 1951  
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 Someri  lungă durată : 

1150 

 Persoane de etnie roma - 

1000 

 Persoane cu handicap: 10 

 Persoane cu handicap  

încadrate prin 

subvenționarea locului de 

muncă: 5  

 Şomeri  lungă durată : 

686 

 Persoane de etnie roma - 

1053 

 Persoane cu handicap: 

17 

 Persoane cu handicap  

încadrate prin 

subvenționarea locului 

de muncă: 3 

114.  Satisfacerea unui număr cat mai mare de oferte de locuri de muncă 

vacante 
31.12.2020 

Indicator propus : Grad de 

ocupare a locurilor de muncă 

vacante aflate în evidenţa 

AJOFM : 80%  

Realizat : 87,4% 

115.  

Implementarea masurilor active si preventive pentru șomeri  31.12.2020 

Persoane înregistrate în 

evidenţa AJOFM, 

beneficiare de  : 

 Servicii de mediere a 

muncii : 14500 cuprinse/ 

5350 încadrate 

 

 Servicii de informare şi 

consiliere profesională : 

14000 

 Servicii de consultanţă şi 

asistenţă pentru 

începerea unei activităţi 

independente sau 

iniţierea unei afaceri : 

100 pers. cuprinse  

 Încheierea de contracte 

de solidaritate, pentru 

persoanele marginalizate 

social : 10 

 

 Stimularea mobilităţii 

forţei de muncă : 15 

 Completarea veniturilor 

salariale pentru şomerii 

care se încadrează în 

muncă : 200 

 Prima de activare pentru 

şomerii neîndemnizaţi : 

250 

 Prime de inserţie 

acordate absolvenţilor : 5 

 

 

 

 Servicii de mediere a 

muncii : 14031 cuprinse/ 

5844 încadrate 

 

 Servicii de informare şi 

consiliere profesională : 

14029 

 Servicii de consultanţă 

şi asistenţă pentru 

începerea unei activităţi 

independente sau 

iniţierea unei afaceri : 

67 pers. cuprinse 

 Încheierea de contracte 

de solidaritate, pentru 

persoanele marginalizate 

social : 13 

 

 Stimularea mobilităţii 

forţei de muncă : 22 

 Completarea veniturilor 

salariale pentru şomerii 

care se încadrează în 

muncă : 349 

 Prima de activare pentru 

şomerii neîndemnizaţi : 

230 

 Prime de inserţie 

acordate absolvenţilor : 

1 

  

116.  Prevenirea șomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative 

ocupaționale pentru tineri într-o perioada maxim de 4 luni de la data 

înregistrării si 6 luni in cazul adulților, prin formare profesională, 
31.12.2020 

 Rata de cuprindere în 

măsuri active a tinerilor, 

în primele 4 luni de la 

înregistrare, propusă : 

 Rata de cuprindere în 

măsuri active a tinerilor, 

în primele 4 luni de la 

înregistrare, realizată : 
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reconversie, oferta de loc de muncă sau alte măsuri de ocupare  100% 

 

 Rata de cuprindere în 

măsuri active a adulţilor, 

în primele 6 luni de la 

înregistrare, propusă : 

100% 

100% 

 

Rata de cuprindere în 

măsuri active a adulţilor, în 

primele 6 luni de la 

înregistrare, propusă : 

98,2% 

117.  Sprijinirea ocupării persoanelor supuse riscului marginalizării sociale, 

prin includerea în măsuri active si asigurarea altor forme de suport 

specifice  

31.12.2020 

 Încheierea de contracte 

de solidaritate pentru 

persoanele supuse 

riscului de marginalizare 

socială: 10 

 

 Persoane supuse riscului 

de marginalizare socială, 

încadrate : 5 

 Contracte de solidaritate 

încheiate  : 13 

 

 

 

 

Persoane supuse riscului 

de marginalizare socială, 

încadrate  : 0 

118.  Stimularea participării la formare profesională, cu reprezentare echilibrată 

în funcție de mediul de rezidență a șomerilor  (urban/rural), nivelul de 

studii și vârstă  

31.12.2020 

 Organizarea  a 61 cursuri 

de formare profesională 

 914 persoane cuprinse în 

cursuri de formare 

profesională ( inclusiv 

prin ucenicie la locul de 

muncă) 

 350 persoane încadrate 

ca urmare  a absolvirii 

cursurilor de formare   

 Organizarea  a 32 

cursuri de formare 

profesională 

 425 persoane cuprinse în 

cursuri de formare 

profesională ( inclusiv 

prin ucenicie la locul de 

muncă) 

 272 persoane încadrate 

ca urmare  a absolvirii 

cursurilor de formare  

119.  

Sprijinirea angajatorilor pentru a încadra  persoane din rândul șomerilor  31.12.2020 

 Vizite şi informări la 

angajatori  : 500 

 Subvenţii oferite 

angajatorilor  pentru 

încadrarea în muncă a 

persoanelor din 

următoarele categorii  : 

- Persoane cu vârsta de 

peste 45 ani : 325 

- Unici susţinători ai 

familiilor 

monoparentale : 5 

- Încadrarea tinerilor 

NEETs:  10 

- Încadrarea şomerilor 

de lungă durată : 0 

- Încadrarea 

persoanelor care au 

mai puţin de 5 ani 

până la pensie : 5 

- Încadrarea 

absolvenţilor : 80 

- Încadrarea 

persoanelor cu 

handicap : 5 

 Vizite şi informări la 

angajatori : 537 

 Subvenţii oferite 

angajatorilor  pentru 

încadrarea în muncă a 

persoanelor din 

următoarele categorii   : 

- Persoane cu vârsta 

de peste 45 ani : 856 

- Unici susţinători ai 

familiilor 

monoparentale : 9 

- Încadrarea tinerilor 

NEETs:  132 

- Încadrarea şomerilor 

de lungă durată : 2 

- Încadrarea 

persoanelor care au 

mai puţin de 5 ani 

până la pensie : 7 

- Încadrarea 

absolvenţilor : 79 

- Încadrarea 

persoanelor cu 

handicap : 3 
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120.  Asigurarea perfecționării pregătirii profesionale a personalului propriu în 

scopul creșterii gradului de competenţă a angajaților 

31.12.2020 

Pregătirea profesională a 

funcţionarilor din cadrul 

instituţiei - în funcţie de 

bugetul aprobat şi nevoile 

de perfecţionare  

Participarea  personalului 

propriu la cursuri on-line, 

activitate supervizată  de 

către C.N.F.P.P.P.  Râşnov 

al A.N.O.F.M.  

121.  Absorbția fondurilor europene în vederea dezvoltării capacităţii SPO 

pentru creşterea calităţii serviciilor oferite şi a satisfacţiei clienţilor 

31.12.2020 

Dezvoltarea de proiecte 

POCU 2014 – 2020, Axa 

prioritară 3 – Locuri de 

muncă pentru toţi, 

Obiectivele  Specifice 3.10 

şi 3.11 -  Adaptarea 

structurilor SPO de la nivel 

naţional şi teritorial privind 

nevoile pieţei muncii şi    

Creşterea satisfacţiei 

clienţilor SPO, angajatori şi 

persoane aflate în căutare de 

loc de muncă   

 

 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 

 

AJOFM Dâmboviţa 

participă la implementarea a 

12 proiecte POCU prin care 

sunt sprijinite persoanele 

aflate în căutarea unui loc 

de muncă şi angajatorii prin 

acordarea de prime şi 

subvenţii (inclusiv ucenicie 

la locul de muncă) : 

 INTESPO – 

Inregistrarea Tinerilor in 

Evidențele Serviciului 

Public de Ocupare 

 UNIT 4 – Ucenicie și 

stagii pentru șomerii 

non-NEET din 

Regiunile mai puțin 

dezvoltate 

 PROACCES RMPD -  

Stimularea mobilității si 

subvenționarea locurilor 

de muncă pentru șomeri 

si persoane inactive” 

 UNIT 5 RMD și RMPD 

– Ucenicie și stagii 

pentru 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 

 Facilitarea inserţiei pe 

piaţa muncii a 

persoanelor cu 

dizabilităţi 
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 SPER - Sprijin Pentru 

Angajatori si Angajaţi 

 STRATEG –                “ 

Strategia ANOFM  post 

2021 –STRATEG” 

 PROACCES 3 -  

Stimularea mobilității si 

subvenționarea locurilor 

de muncă pentru șomeri 

 eSPOR - Relaţia SPO 

cu angajatorii – 

Elaborare instrumente 

de lucru in relația cu 

angajatorii; 

 Managementul de caz – 

Proces de incluziune pe 

piaţa forţei de muncă a 

persoanelor cu nevoi 

complexe. 

Elaborare instrumente 

de lucru in relatia cu 

persoanelor cu nevoi 

complexe. 

122.  Organizarea de „Burse ale locurilor de muncă” si „Acţiuni de informare şi 

consiliere privind cariera desfășurate în şcoli si penitenciare” 

31.12.2020 

 Burse ale  locurilor de 

muncă :  2 

 Acţiuni de informare şi 

consiliere privind cariera, 

în şcoli şi penitenciare : 

10 

 Burse ale  locurilor de 

muncă :  0 

 Acţiuni de informare şi 

consiliere privind 

cariera desfăşurate în 

şcoli şi penitenciare : 5 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa  

123.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului 

Muncii - Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

2020 
1250 1102 

124.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.U.G nr. 

25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 

României 

  

2020 
12 13 

125.  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. 

 

2020 4 3 

126.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 

16/2017şi a H.G. nr.337/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul 

prestării de servicii transnaţionale. 

 

2020 
4 4 

127.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 

202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată. 

  

2020 12 10 

128.  
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 

 

2020 
100 180 
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905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

129.  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. 

 

2020 
50 18 

130.  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. 

  

2020 
16 8 

131.  
Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate 

în Muncă - Afecțiunile musculo-scheletice (AMS), sub egida Agenţiei 

Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. 

Trim. III-IV 

Un simpozion - 30 de 

angajatori-50 de participanţi-

o conferinţă de presă 

Un simpozion online - 61 

de angajatori- 70 de 

participanţi-un comunicat 

de presă 

132.  

Campanie națională „Program educațional privind prevenirea în mediul 

lucrativ și consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul 

gimnazial” – Proiect AVE. 

 

Trim. I-IV 
2 unităţi învăţământ 

2 unităţi învăţământ 

Acțiune nefinalizată ca 

urmare a suspendării 

cursurilor – pandemie 

COVID 

133.  Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe 

baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru 

asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea 

în șantierele temporare sau mobile. 

Trim. I-IV 24 societăţi comerciale 38 de societăţi comerciale 

134.  Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din 

domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului 

sectorial pentru anul 2020, coordonat de către Comisia Europeană. 

 

 

Trim. I-IV 

24 de societăţi comerciale,  

300 de produse 

24 de societăţi comerciale,  

365 de produse 

135.  Acțiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a 

cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor 

chimici periculoşi. 

 

Trim II-III 

O sesiune de 

informare/minim 6 societăţi 

comerciale 

O sesiune de informare 

online 

8 societăţi comerciale 

136.  Acțiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime 

pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi 

expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de 

cereale, fabricile de produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri 

pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție 

a carburanților auto. 

 

Trim. II-IV 
12 societăţi comerciale 14 societăţi comerciale 

137.  Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă 

afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de 

angajatori în vederea prevenirii acestora. 

Trim. I-III 24 de societăţi comerciale 30 de societăţi comerciale 

138.  Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  

prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la transportatorii 

rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier.  

Trim.I-IV 36 de societăţi comerciale 25 de societăţi  

139.  Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt 

respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de 

beneficiari – așezăminte de cult și prestatorii în domeniul construcțiilor 

care desfășoară activități pe teritoriul acestora. 

Trim. I-IV 10 societăţi comerciale 
Identificare unități cult 

Reprogramare COVID 

140.  Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  

prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice. 
Trim. IV 

4 societăţi comerciale 

autorizate 

Desfășurare în 

Trim. IV 

141.  Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc și a 

măsurilor de combatere a stresului la locul de muncă. 

 

Trim. I-IV 

 (sănătate: un spital și o 

policlinică ; educație: un 

liceu și o școală generală;  

Acțiune derulată de 

Inspecția Muncii 

Reprogramare COVID 
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2 instituții administrație 

publică locală 

142.  Acțiune de informare și conștientizare a elevilor din învățământul liceal și 

profesional, potențiali lucrători începând cu anul 2020-2021, privind 

noțiuni legislative de securitate și sănătate în muncă și legislația muncii, 

necesare, atunci când intră pe piaţa forţei de muncă, oricărui viitor 

lucrător, atât în România cât și în comunitatea europeană. 

Trim. II 2 unităţi învăţământ 

Acțiune neefectuată ca 

urmare a suspendării 

cursurilor – pandemie 

COVID 

143.  Acțiune de informare a angajatorilor care creează noi locuri de muncă și 

sprijinirea acestora pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur și 

sănătos. 

Trim. I-IV 
2 sesiuni de informare; 60 

participanți 

2 sesiuni de informare; 60 

participanți 

144.  Acțiune de control privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor 

vârstnici din IMM. 
Trim. I-IV 12 societăţi comerciale 16 societăţi comerciale 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița  

145.  Sustinerea familiei 

 Aplicarea prevederilor OUG nr.111/2010 privind sustinerea familiei in 

vederea cresterii copilului cu modificari si completari ulterioare: 

    -stabilirea si plata drepturilor concediu si indemnizatie pentru cresterea 

copilului pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap si a 

stimulentului in baza documentelor primite de la primarii ; 

    -stabilirea si plata indemnizatiilor pentru cresterea copilului pana la 2 

ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap incepand cu data de 

01.01.2011 conform O.U.G. nr.111/2010 si H.G.nr.52/2011 

2020 1 1 

156.    Acordarea unor alocatii familiale si prestatii de asistenta sociala: 

- alocatia de stat pentru copii - cuantum: 

       - 311 lei pentru copiii pana la 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu 

handicap; 

       - 156 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 

01.01.2020 conform Hotararii nr. 1019/2018 si a Legii nr. 448/2006. 

2020 1 1 

157.  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 

acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei. 

2020 1 1 
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158.  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. 

2020 1 1 

159.  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 

2020 1 1 

160.  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 

2020 1 1 

161.  Exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor 

in domeniul sau de activitate, a modului de asigurare, administrare si 

gestionare a beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale 

a)Efectuarea unor campanii de informare si control privind modificarile 

legislative majore din domeniul asistentei sociale (consilierea autoritatilor 

administrative publice locale, a persoanelor fizice si juridice, publice sau 

private, cu atributii in domeniul asistentei sociale); 

b)Controlul bazat pe analiza de risc referitor la stabilirea, acordarea si 

plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si a stimulentului de 

insertie, alocatiei pentru sustinerea familiei, ajutorului social, ajutorului 

pentru incalzirea locuintei, alocatiei de stat pentru copii; 

c)Controlul 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. 

2020 1 1 

162.  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 

2020 1 1 

163.  Pregatirea profesionala continua in vederea extinderii specializarii si 

perfectionarii 

a)autorizarea de noi furnizori de formare profesionala care sa raspunda 

2020 1 1 
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cerintelor pietei muncii de la nivelul judetului Dambovita ; 

b)informarea si consilierea persoanelor interesate de formarea 

profesionala din mediul rural si din cadrul grupurilor vulnerabile ; 

c)incheierea de parteneriate cu institutiile, O.N.G-urile autorizate in 

vederea accesari de fonduri pentru implementarea de programe de formare 

profesionala. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa 
164.  Creșterea calității serviciilor sociale din județ  

- Întocmirea documentațiilor de (re)acreditare /licențiere pentru  toate 

serviciile sociale existente și nou înființate, conform modificărilor legislative  

(aproximativ 10% din total servicii furnizate) 

-Încheierea de parteneriate public - private pentru dezvoltarea de activități de 

educație, recreere, sănătate, evaluare și consiliere vocațională, formare 

profesionala 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 

2020 4 4 

   

   

   

   

165.  Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în furnizarea de 

servicii sociale conform standardelor prevăzute în legislație 

- 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. În data de 15.01.2020  DGASPC 

Dâmbovița a semnat o Declarație de angajament privind colaboarea în cadrul 

acestui proiect. 

- 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 (9 contracte de voluntariat) 

- 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 

(sponsorizări în valoare de 271807,91 lei) 

2020 4 3 

   

   

   

   

166.  Prevenirea separării copiilor de familie, în vederea reducerii numărului 

de copii care beneficiază de măsură de protecție specială 

- Monitorizarea serviciilor furnizate în centre de zi pentru copii în dificultate 

- Dezvoltarea serviciilor de planificare familială și contracepție, în parteneriat 

cu Fundația SERA România (85 femei consiliate și 45 măsuri prevenire 

sarcină nedorită) 

- Monitorizarea cazurilor de mame minore, gravide în risc social, acordare de 

sprijin individualizat (188 mame minore monitorizate și 4 gravide în risc 

social) 

- Participarea alături de alți parteneri sociali la campanii de intervenție 

specializată pentru prevenirea abandonului școlar și prevenirea violenței în 

2020 5 5 
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familie  

- Încheiere acord de asociere cu Consiliul Județean Dâmbovița și cu Fundația 

"SERA ROMÂNIA", privind derularea proiectului de interes județean, având 

ca obiectiv “reducerea numărului de copii și tineri din județul Dâmbovița 

aflați în situație de dificultate socială”. Contribuția DGASPC Dâmbovița în 

cadrul proiectului este de 36000 euro și contribuția Fundației "SERA 

ROMÂNIA" este de 61200 euro. 
167.  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 socio-profesionale 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 (61 beneficiari în 2020) 

- Diversificarea serviciilor de recuperare la domiciliu furnizate de Echipa 

Mobilă din cadrul Centrului de recuperare pentru copii cu handicap  

Târgoviște (49 beneficiari în anul 2020) 

- Furnizarea de servicii specializate la capacitate în cadrul Centrului de 

recuperare pentru copilul cu handicap Găești (70 beneficiari în anul 2020) 

2020 

 

3 3 

1 1 

1 1 

1 1 

168.  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. (64 reintegrări în 

familie, 34 adopții naționale și o adopție internațională) 

- Reevaluarea și clarificarea situației familiale a tuturor copiilor cu măsură de 

protecție specială, în special cu vârsta mai mică de 14 ani 

2020 2 2 

1 1 

1 1 

169.  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 activităților, 

dezvoltarea serviciilor, identificarea 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 (268 

beneficiari) 

- Atingerea indicatorilor prevăzuți în proiect în cadrul Centrului de consiliere 

și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice (65 

beneficiari) 

2020 4 3 

1 0 

1 1 

1 1 

 1 1 

170.  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 

-- Distribuirea de broşuri şi alte materiale informative, sub formă de articole 

de presă, interviuri şi reportaje în mass-media, referitor la activitatea 

2020 3 3 

2020 1 1 

2020 1 1 

2020 1 1 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

instituției (23 comunicate de presa, 174 apariții presa locală referitoare la 

activitatea instituției) 

- Stabilirea contactelor cu mass-media şi organizarea conferinţelor de presă 

tematice, a evenimentelor speciale, sărbători, simpozioane, seminarii, etc. 

(conferință de presă, expoziții produse confecționate de beneficiari, spectacol 

1 iunie 2020, simpozion 15 mai 2020, marș împotriva violenței 18 noiembrie 

2020, serbări cu diferite ocazii, excursii și tabere pentru beneficiari) 
171.  Creșterea calității serviciilor sociale din județ  

- Întocmirea documentațiilor de (re)acreditare /licențiere pentru  toate 

serviciile sociale existente și nou înființate, conform modificărilor legislative  

(aproximativ 10% din total servicii furnizate) 

-Încheierea de parteneriate public - private pentru dezvoltarea de activități de 

educație, recreere, sănătate, evaluare și consiliere vocațională, formare 

profesionala 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 

2020 4 4 

2020 1 1 

2020 1 1 

2020 1 1 

2020 1 1 

172.  Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în furnizarea de 

servicii sociale conform standardelor prevăzute în legislație 

- Înfiinţarea unui nou centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi în 

Orașul Găești (în incinta Complexului de Servicii Sociale Găești), în 

parteneriat cu Fundația "Sera România" 

- Reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea clădirii în care funcționează  

Centrul de zi și Centrul de criză, din cadrul Centrului de Servicii Comunitare 

“Floarea Speranței” Pucioasa 

- 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 

2020 4 3 

2020 1 1 

2020 1 0 

2020 1 1 

2020 1 1 

173.  Prevenirea separării copiilor de familie, în vederea reducerii numărului 

de copii care beneficiază de măsură de protecție specială 

- 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 

- Continuarea proiectului de parteneriat încheiat în anul 2015 cu Fundația 

Sera România, pentru sprijinirea familiilor în vederea prevenirii separării 

copiilor de familie 

2020 5 5 

   

   

   

   

   

6. EDUCAȚIA 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa  

  1.1. 1.1. Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui 

curriculum adaptat nevoilor reale ale elevilor / preșcolarilor 

 
  

174.  Elaborarea ofertei de școlarizare pentru unitățile de învățământ de stat și  2 2 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

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 

Trim. I 2020 

179.  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) 

ianuarie – iunie 

2020 

 
1 1 

180.  Organizarea și desfășurarea concursurilor și olimpiadelor şcolare din 

calendarul M.E.C., respectiv al ISJ Dâmbovița 

Conform 

calendarelor 

MEC/ ISJ 

Dâmbovița 

2 1 

181.  Furnizarea unui curriculum adecvat nevoilor elevilor,  prin implementarea 

la nivel județean a  programelor de asigurare a sustenabilității proiectelor 

Acces la succes (ID 137127) și TEEN Perform (ID 136612) 

ianuarie – iunie 

2020 

 

2 2 

182.  Popularizarea performanţelor şcolare, premierea  elevilor cu rezultate  

bune la etapele: judeţeană, interjudeţeană, regională, naţională a 

olimpiadelor şi a concursurilor, atestatelor internaţionale 

2020, conform 

graficului 

 

 

1 1 

183.  Monitorizarea cadrelor didactice pentru aplicarea noilor programe pentru 

învățământul preșcolar și gimnazial - clasa a VII-a/clasa a VIII-a și pentru 

sporirea calității în educație 

februarie – 

martie 2020 1 1 

184.  Monitorizarea aplicării la clasă a achizițiilor dobândite de cadrele 

didactice prin programele de formare 

2020, conform 

graficelor  de 

inspecții 

2 2 

185.  Monitorizarea/ verificarea integrării elevilor care au studiat în străinătate 

înscriși/ reînscriși în școlile din județul Dâmbovița 

martie 2020 

 
1 1 

186.  Evaluarea, prin inspecțiile de specialitate, a preocupării cadrelor didactice 

pentru prevenirea / diminuarea analfabetismului funcțional prin implicarea 

profesorilor la toate disciplinele de învățământ, utilizarea metodelor 

moderne de predare-învățare-evaluare, tratarea diferențiată și 

individualizată a predării – învățării – evaluării etc. 

 

Conform 

graficelor  de 

inspecții 

6 5 

187.  Evaluarea  generală a performanțelor unităților de învățământ și a 

competențelor profesionale/activității profesionale a cadrelor didactice la 

nivelul disciplinelor/activităților educaționale prin inspecție școlară 

generală 

Conform 

graficelor  de 

inspecții 
3 2 

188.  Consilierea / formarea cadrelor didactice cu privire la elaborarea 

proiectării didactice conform noului curriculum și aplicarea noilor 

programe pentru învățământul preșcolar și gimnazial - clasele a VII-a și a 

VIII-a 

Conform 

graficelor de 

monitorizare 
1 1 

  Informarea cadrelor didactice pe problematica utilizării metodelor 

moderne de predare-învățare-evaluare diferențiate, adecvate nevoilor reale 

ale elevilor 

martie 2020 

1 1 

189.  Consilierea cadrelor didactice care desfășoară activitate în cadrul 

Programului A doua șansă, pentru  tinerii şi adulţii care nu au finalizat 

învăţământul obligatoriu 

Sem I 2020 

1 1 

190.  Monitorizarea/ verificarea utilizării soft-urilor educaţionale/ platformelor 

de e-learning/ platformelor dezvoltate prin proiectele cu finanțare externă 

în procesul de predare-învăţare-evaluare, a manualelor digitale  

februarie 2020 

 

 

1 1 

191.  Derularea parteneriatelor în vederea atingerii obiectivelor propuse prin 

proiecte instituționale de mobilitate finanțate prin Programul Erasmus+, 

Conform 

graficului de 
7 7 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

Acțiunea cheie 1, și care vizează adecvarea demersului didactic  la nevoile 

elevilor de către profesorii participanți la mobilități în scop de formare  

monitorizare 

 

192.  1.2.  Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor 

și specificului local, complementar curriculumului formal 

 
  

193.  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 

Conform 

graficului de 

activități 

2 2 

194.  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. 

ianuarie-iunie 

2020 
6 2 

  Monitorizarea/ verificarea activităţilor organizate de unităţile de 

învăţământ în cadrul programului „Şcoala altfel” 

ianuarie-mai 

2020 
1 1 

195.  Coordonarea activităţilor de voluntariat, prin integrarea în comunitate şi 

prin 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) 

ianuarie-iunie 

2020 

 6 4 

196.  Derularea parteneriatelor educaţionale interne şi internaţionale, a 

schimburilor interculturale și a proiectelor Erasmus+ (Acțiunea cheie 1 și 

2)  

Conform 

graficului de 

activități la 

nivelul fiecărui 

parteneriat/ 

proiect 

6 6 

197.  1.3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, 

examenele de bacalaureat și de certificare a calificării profesionale 

 
  

198.  Informarea/formarea cadrelor didactice cu privire la Evaluarea naţională a 

elevilor din clasele a II - a, a IV- a, a VI-a, a VIII –a și a examenului de 

bacalaureat  

februarie 2020; 

septembrie 2020 1 1 

  Asigurarea logisticii necesare pentru EN 2-4-6-8, pentru examenul de 

bacalaureat, de certificare a calificării profesionale 2020 

Conform 

Calendarelor 

MEC 

1 1 

199.  Monitorizarea procesului de pregătire a elevilor în vederea susţinerii 

evaluărilor naţionale, în conformitate cu prevederile Legii 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare  

februarie 2020 

1 1 

200.  Monitorizarea organizării și desfășurării evaluărilor naționale, a 

examenelor de bacalaureat și de certificare a calificării profesionale 

Conform 

Calendarelor 

MEC 

3 3 

201.  Monitorizarea implementării proiectelor ROSE, în vederea creșterii ratei 

de succes școlar a elevilor din învățământul liceal 

Conform 

graficelor de 

monitorizare 

ROSE 

6 6 

202.  Monitorizarea derulării de parteneriate cu instituțiile locale (primăria, 

agenți economici, muzee etc.), în scopul utilizării resurselor 

complementare de învățare  

aprilie 2020 

 1 1 

203.  2.1.   Asigurarea cadrului legal  și procedural necesar desfășurării 

activității la nivelul inspectoratului școlar și al unităților subordonate 

 
  

 Dezvoltarea  sistemului de control managerial intern în ISJ Dâmbovița, 

unitățile conexe, unitățile de învățământ, CCD Dâmbovița 

Anul financiar 

2020 
7 7 

204.  Elaborarea și implementarea planului anual de audit public intern Anul financiar 

2020 
7 7 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

205.  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) 

Permanent  

7 7 

206.  Organizarea activităţilor privind mobilitatea personalului didactic 

 

Conform 

calendarului de 

mobilitate  

7 7 

207.  Verificarea respectării reglementărilor legale referitoare la evaluarea 

anuală a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

ianuarie 2020; 

septembrie 2020 
1 1 

208.  Asigurarea gestionării şi administrării, în condiţiile legii, a integrităţii 

patrimoniului inspectoratului şcolar. Inventarierea periodică şi verificarea 

gestiunii pentru patrimoniul propriu. 

Anul financiar 

2020 6 6 

209.  2.2.  Optimizarea practicii manageriale la nivelul inspectoratului școlar 

și al unităților de învățământ prin asigurarea conexiunilor funcțiilor 

manageriale, la nivel de management instituțional, al managementului 

resurselor umane și al managementului financiar-contabil 

 

  

210.  Elaborarea stării învăţământului la sfârșitul anului școlar 2019-2020 septembrie 2020 1 1 

211.  Evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de  inspectorii 

școlari, de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ 

preuniversitar din județ 

septembrie 2020 

1 1 

212.  Elaborarea Planului managerial al inspectoratului școlar/ unităților de 

învățământ prin corelarea cu politicile și strategia educațională la nivel 

local/județean/ național și a instrumentelor de monitorizare/ evaluare. 

Monitorizarea implementării planului managerial al ISJ Dâmbovița 

septembrie 2020 

1 1 

  Revizuirea  Planului operațional al inspectoratului școlar ianuarie 2020 1 1 

213.  Elaborarea planului anual de inspecție și control și a graficului unic de 

inspecţii la nivelul ISJ Dâmboviţa. 

septembrie 2020 
1 1 

214.  Actualizarea/ elaborarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă şi 

sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor şi regulamentelor, 

a programelor operaţionale, pentru implementarea proiectelor prioritare în 

anul şcolar 2020-2021 

septembrie  

2020 
1 1 

215.  Verificarea modului de constituire a Consiliului de administrație și a 

Consiliului profesoral;  Monitorizarea/ verificarea modului de funcționare 

a Consiliului de administrație, a Consiliului profesoral și a comisiilor pe 

probleme constituite la nivelul unităților de învățământ 

ianuarie-iunie  

2020 

 
1 1 

216.  Aprobarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020 - 

2021 

ianuarie 2020 
1 1 

  Verificarea încadrării cu personal didactic și nedidactic în unitățile de 

învățământ și a normării personalului didactic și a planului de școlarizare 

în anul școlar 2020-2021 

Septembrie 

 1 1 

217.  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) 

Conform 

planului de 

informare și al 

Apelului 

european  

1 1 

  Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, 

precum şi toate lucrările de planificare financiară pentru ISJ și unitățile 

conexe 

ianuarie 2020 

1 1 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

218.  Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, 

precum şi toate lucrările de planificare financiară pentru fiecare unitate de 

învățământ de masă și pentru învățământul special, pentru cheltuieli de 

personal 

ianuarie 2020 

1 1 

219.  Identificarea de parteneri și consultarea acestora pentru derularea unor 

parteneriate la nivel local / județean/ național / internațional 

Anul școlar 

2019-2020 
1 1 

220.  2.3. Îmbunătățiurea 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+ 

 

  

221.  Elaborarea de oferte de programe de formare continuă, rezultate în urma 

analizei de nevoi 

Ianuarie 2020 
4 4 

222.  Diseminarea bunelor practici privind inovarea în procesul de predare-

învățare-evaluare, conducerea unităților de învățământ,  derularea 

parteneriatelor cu părinții, cu comunitatea locală, cu ONG-urile 

Semestrial, cu 

prilejul 

cercurilor 

pedagogice 

1 1 

  Înscrierea cadrelor didactice la examenul naţional de definitivare în 

învăţământ/  la examenele pentru acordarea gradelor didactice/ 

echivalarea studiilor 

Conform 

calendarului 

MEC  

1 1 

223.  Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere la examenul de 

definitivat / la examenele pentru acordarea gradelor didactice/ echivalarea 

studiilor 

Conform 

calendarului 

MEC  

1 1 

224.   Transmiterea dosarelor de înscriere la examenul de definitivat/ la 

examenele pentru acordarea gradelor didactice către centrele de 

perfecționare  

Conform 

calendarului din 

metodologiile 

specifice MEC 

1 1 

  Efectuarea inspecţiilor şcolare în conformitate cu Regulamentul aprobat 

prin ordinul MECTS. Valorificarea inspecţiilor şcolare din perspectiva 

perfecționării cadrelor didactice inspectate 

ianuarie-mai 

2020 5 5 

225.  Organizarea şi susţinerea probei scrise pentru examenul de definitivat iulie 2020 1 1 

226.  Implicare în constituirea grupurilor țintă de cadre didactice în cadrul 

programelor de formare continuă considerate priorități naționale ale MEC, 

inclusiv în cadrul Proiectului CRED 

ianuarie-

decembrie 2020 3 3 

  Organizarea unor activități de diseminare a experiențelor de succes ale 

cadrelor didactice care au participat la proiecte instituționale de mobilitate 

în scop de dezvoltare profesională, schimb de experiență și transfer de 

bune practici, la nivelul școlilor care implementează proiecte în cadrul 

Programului Erasmus+  

Conform 

Planului de 

diseminare și 

exploatare a 

rezultatelor 

proiectelor 

Erasmus+ 

1 1 

227.  Monitorizarea impactului formării continue în activitatea didactică În timpul 

inspecțiilor 

școlare 

5 4 

  Monitorizarea implementării proiectelor cu finanțare externă, în vederea 

creșterii ratei de succes școlar a elevilor  

Monitorizarea programelor Erasmus+ 

Conform 

graficelor de 

monitorizare 

7 7 

228.  2.4.  Asigurarea compatibilității resurselor alocate de Ministerul 

Educației și Cercetării cu nevoile  unităţilor de învăţământ 

 
  

229.  Monitorizarea / verificarea datelor introduse în SIIIR la nivelul unităților 

de învățământ 

Conform 

graficului de 

inspecție al ISJ 

2 2 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

Dâmbovița 

  Monitorizarea posturilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 

din unitățile de învățământ special, unitățile conexe și Casa Corpului 

Didactic în vederea încadrării în numărul de personal și cheltuielile de 

personal aprobate 

ianuarie-

decembrie 2020 
7 7 

230.  Verificarea încadrării în bugetul aprobat,   calculat conform prevederilor 

legale în vigoare, de către unităţile de învăţământ   preuniversitar de stat şi 

unităţile conexe   din judeţ          

ianuarie-

decembrie 2020 1 1 

231.  Întocmirea de răspunsuri la petițiile înregistrate în ISJ Dâmbovița de către 

persoane fizice, unități de învățământ 

sau alte instituții pe probleme de salarizare și încadrare a personalului 

ianuarie-

decembrie 2020 7 7 

232.  3.1.  Asigurarea  accesului egal şi universal la educaţie de calitate la 

nivelul învăţământului obligatoriu din județul Dâmbovița 

 
  

233.  Întocmirea şi gestionarea  bazei de date cu personal didactic angajat în 

unităţile de învăţământ preuniversitar, a bazei de date referitoare la 

numărul elevilor din învățământul preuniversitar, pe nivele,  filiere, profil, 

specializare, domeniul pregătirii de bază 

 

Septembrie  

2020 

1 1 

234.  Organizarea, prin voluntariat, a unor grădiniţe de vară pentru copiii care 

nu au frecventat grădiniţa şi care urmează să fie înscrişi în clasa 

pregătitoare 

iulie – august 

2020 1 1 

235.  Echivalarea studiilor pentru toţi elevii repatriaţi Conform 

solicitărilor din 

partea școlilor / 

părinților 

elevilor 

implicați 

7 7 

236.  Verificarea stadiului pregătirii unităților de învățământ în vederea 

deschiderii anului școlar 2020 – 2021 și a mediului fizic  

Septembrie 2020 
1 1 

237.  Monitorizarea activităţii cadrelor didactice privind asigurarea accesului la 

un învățământ adecvat și de calitate pentru elevii cu cerințe educative 

speciale integrați în școlile de masă din județul Dâmbovița 

ianuarie 2020; 

martie-mai 

2020; 

conform 

graficului de 

monitorizare 

1 1 

238.  Asigurarea resursei umane pentru şcolarizarea la domiciliu a copiilor, 

elevilor şi tinerilor care, din motive medicale sau din cauza unei 

dizabilităţi, sunt nedeplasabili 

septembrie 2020 

1 1 

239.  Asigurarea resursei umane pentru şcolarizarea minorilor şi a adulţilor din 

centrele de reeducare, din penitenciarele pentru minori şi tineri şi din 

penitenciarele pentru adulţi 

septembrie 2020 

1 1 

240.  Realizarea bazei de date a solicitanţilor unui ajutor financiar în vederea 

achiziţionării de calculatoare prin programul guvernamental “EURO 200” 

Conform 

calendarului 

specific 

1 1 

241.  Realizarea bazei de date a solicitanţilor unei subvenţii prin programul 

guvernamental „Bani de liceu” 

Conform 

calendarului 

specific 

1 1 

242.  Centralizarea datelor privind programele „Lapte-corn” şi „Încurajarea 

consumului de fructe în şcoli”     

Conform 

calendarului 

specific 

1 1 

243.  Gestionarea bazelor de date privind reţeaua şcolară şi a datelor privind Conform 1 1 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

planul de şcolarizare prin utilizarea aplicaţiei SIIIR pentru includerea 

elevilor în programele guvernamentale 

calendarului 

specific 

244.  Monitorizarea aplicării normelor privind programele guvernamentale  ianuarie-

decembrie 2020 
1 1 

245.  Identificarea de colaboratori care pot sprijini accesul la educație al elevilor 

din zone defavorizate 

ianuarie-

decembrie 2020 
1 1 

246.  Diseminarea rezultatelor programului Fiecare copil merită o poveste în 

parteneriat cu  Asociația OvidiuRo pentru formarea  cadrelor didactice din 

învățământul preșcolar și distribuirea de cărți pentru copii 

ianuarie-iunie 

2020 1 1 

247.  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 

 

  

248.  Implementarea Strategiei locale privind reducerea părăsirii timpurii a 

școlii   în unităţile de învăţământ situate în zone dezavantajate 
ianuarie-iunie 

2020 
7 7 

249.  Implementarea proiectului POCU/74/6/18/105645 ”Școala Bucuriei – 

Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă” vizând  reducerea 

absenteismului, prevenirea abandonului școlar, în unitățile școlare 

beneficiare 

Conform 

calendarului 

activităților 
7 7 

250.  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 educațional 

Conform 

calendarului 

activităților 7 7 

251.  Implementarea proiectelor ROSE vizând  reducerea absenteismului, 

prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatelor în unitățile 

școlare beneficiare 

Conform 

calendarului 

activităților 

7 7 

252.  Monitorizarea derulării unor activități / programe de consiliere 

educațională de grup / colectivă pentru  prevenirea abandonului şcolar în 

unităţile şcolare în care există cabinete de asistenţă psihopedagogică și  a 

unor activități / programe de sprijin pentru  elevii ai căror părinţi sunt 

plecaţi din ţară  

Conform 

graficului de 

monitorizare 2 2 

253.  Monitorizarea derulării  activităţilor/programelor  de consiliere 

educațională  de grup / colectivă a elevilor privind prevenirea  şi 

combaterea  violenţei în  şcolile/ grădiniţele  dâmboviţene în colaborare cu 

instituţiile locale / judeţene 

Conform 

graficului de 

monitorizare 
1 1 

254.  Desfășurarea cursurilor de formare a cadrelor didactice și a personalului 

de sprijin din școlile implicate în proiectele: POCU/74/6/18/105645 

”Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă” 

si POCU/73/6/6/104753 ”INO-PRO- INOvație și PROgres pentru o 

educație școlară de calitate și incluzivă, în județul Dâmbovița” 

Conform 

calendarului 

activităților 2 2 

255.  Monitorizarea cazurilor de violență din unitățile de învățământ din județul 

Dâmbovița 

Lunar 
3 3 

256.  Monitorizarea unităților de invățământ în vederea analizei de risc, bazate 

pe situația școlară a elevilor din învățământul gimnazial, în scopul 

prevenirii excluderii școlare, a remedierii erorilor în documentele şcolare, 

a identificării grupurilor defavorizate de elevi care sunt  în risc de abandon 

școlar 

ianuarie-iunie 

2020 

1 1 

257.  3.3.  Îmbunătățirea competențelor de elaborare și implementare a 

proiectelor cu finanțare europeană 

 
  

258.  Implementarea  proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 - Conform 7 7 
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Nr. de acțiuni 
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Digital Competence in action 

 

calendarului 

activităților 

259.  Implementarea  proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 - 

”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) 

Conform 

calendarului 

activităților 7 7 

260.  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. 

Implementarea  proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 

”Headteachers' Wellbeing” 

Implementarea  proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 

”Creative Schools” 

Implementarea  proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 

”Innovation in Education Across Europe” 

Conform 

calendarului 

activităților 

7 7 

261.  Consilierea unităţilor şcolare în vederea întocmirii unor 

candidaturi/proiecte cu finanţare europeană Erasmus+ 

ianuarie-martie 

2020  
1 1 

262.  Monitorizarea implementării proiectelor finanţate prin Programul 

Erasmus + 

Conform 

graficului 
1 1 

263.  Implementarea proiectelor cu finanțare europeană, în parteneriat cu alte 

entități locale, regionale, internaționale 

Conform 

contractelor de 

finanțare, 

acordurilor de 

parteneriat 

1 1 

264.  3.4. Asigurarea  egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie prin 

unităţile de învăţământ particular şi prin cele în care funcționează 

alternative educaţionale 

 

  

265.  Monitorizarea  activității desfășurate în unitățile de învățământ particular  Conform 

graficului 

specific 

1 1 

266.  Monitorizarea modului în care se implementează măsurile privind 

asigurarea calității în  învățământul particular și alternativ 

Conform 

Graficului ISJ 

Dâmbovița 

1 1 

267.  Verificarea modului de organizare și desfășurare a activității conform 

filosofiei alternativelor educaționale 

Conform 

graficului 

specific 

1 1 

268.  Elaborarea unor planuri operaţionale vizând formarea cadrelor didactice  

din alternativele educaționale Step by step/ Waldorf. 

februarie 2020 
1 1 

269.  4.1.  Îmbunătățirea ofertei educaţionale din învățământul tehnologic, 

prin fundamentarea acesteia pe nevoile  reale ale elevilor și pe cerințele 

pieței muncii 

 

  

270.  Stabilirea  ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional  şi tehnic 

la liceele tehnologice, şcolile postliceale de stat și particulare pentru  anul 

școlar următor 

Conform 

termenelor MEC 1 1 

271.  Realizarea Ghidului pentru orientarea şcolară şi profesională a 

absolvenţilor claselor a VIII-a în anul şcolar 2020-2021 

 

mai  2020 
1 1 

272.   

Organizarea „Târgului ofertelor educaţionale   2020” 

 

mai 2020 
1 0 
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273.  Derularea de activităţi de consiliere şi orientare a carierei elevilor 

nivelului  4 de calificare, din învăţământul profesional şi tehnic  

ianuarie-iunie 

2020 
2 1 

274.  Efectuarea demersurilor pentru extinderea și diversificarea învăţământului 

postliceal finanţat de la bugetul de stat/ particular  

ianuarie 2020 
1 1 

275.  Realizarea unor parteneriate între unități şcolare din învăţământul  

profesional şi tehnic, cu diverși parteneri, furnizori de formare 

profesională din țări participante la Programul Erasmus+  

ianuarie- martie 

2020 1 1 

276.  4.2.  Creşterea gradului de consultare/ participare a partenerilor sociali 

în scopul fundamentării ofertei educaționale din învățământul 

profesional 

 

  

277.  Identificarea partenerilor sociali reprezentativi  în raport cu profilul 

economic şi de pe piaţa muncii din judeţ (operatori economici, asociaţii 

profesionale, organizaţii sindicale, organizaţii nonguvernamentale, 

asociaţii) 

Conform 

termenelor MEC 
1 1 

278.  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 inițială 

ianuarie-

decembrie 2020 
1 1 

Instituţia Prefectului -  Biroul Judeţean pentru Romi 

279.  Programe ,,Şansa  a II-a”in şcolile cu elevi de etnie roma care nu au finalizat 

8 clase. 

2020 1 1 

280.  Activitaţi remediale pentru elevii romi 2020 1 1 

281.  ,,Gradinita estivala” pentru preşcolarii romi. 

 

 

2020 1 1 

282.  Organizarea ,,Scoala de dupa amiaza”(ore de pregatire suplimentare 2020 1 1 

283.  Promovarea si ocuparea locurilor speciale acordate de catre institutiile 

superioare de invatamant 

2020 1 1 

284.  Asigurarea transportului scolar pentru toate comunitatile de romi  2020 1 1 

285.  Implementarea proiectelor POSDRU –  ID 137127 și ID 136612 2020 2 2 

7.  SĂNĂTATE 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa  

286.  Acțiune de control tematic în unități sanitare cu paturi publice și private  

pentru verificarea respectării planurilor de conformare și a planurilor 

operaționale 

Ianuarie 2 2 

287.  Acțiune de control tematic în unități de dializă publice și private privind 

conformarea la legislația în vigoare 

Februarie 3 3 

288.  Acțiune de control tematic privind verificarea respectării legislației în 

vigoare privind apele minerale naturale și apele îmbuteliate 

Februarie 80 produse 96 produse 

289.  Acțiune de control tematic în unități sanitare cu paturi, publice și private, 

pentru verificarea respectării normelor de supraveghere, prevenire și 

limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale 

Martie 5 0 

290.  Acțiune de control tematic privind verificarea respectării Legii nr. 

123/2008 pentru o alimentație sănătoasă a copiilor și tinerilor în unitățile 

de învățământ preuniversitar și privind acordarea de fructe, produse de 

panificație și produse lactate copiilor din învățământul preuniversitar 

Martie 20 unitati comerciale 

50 unitati de invatamant 

0 

291.  Acțiune de control tematic privind gestionarea deșeurilor rezultate din 

activitatea medicală 

Martie 30 0 

292.  Acțiune de control tematic privind respectarea legislației în vigoare 

privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele 

alimentare 

Aprilie 50 0 
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293.  Acțiune de control tematic pentru verificarea produselor biocide Aprilie-mai 40 de produse 130 de produse 

294.  Acțiune de control tematic privind verificarea cabinetelor de medicină de 

specialitate/de familie 

Mai 60 0 

295.  Acțiune de control tematic privind verificarea respectării legislației în 

domeniul alimentelor tratate cu radiații ionizante 

Mai 20 0 

296.  Acțiune de control tematic în centrele de transfuzie sanguină Iunie 1 0 

297.  Acțiune de control tematic privind condițiile de aprovizionare cu apă 

potabilă a populației din mediul rural 

Iunie 30 30 

298.  Acțiune de control tematic privind verificarea respectării legislației în 

vigoare în domeniul materialelor în contact cu alimentul 

Iunie 10 18 

299.  Acțiune de control tematic în taberele școlare și unități de turism cu 

activități similare 

Iunie-septembrie 50 0 

300.  Acțiune de control tematic pentru verificarea respectării legislației în 

domeniul aditivilor alimentari destinați consumului uman 

Iulie 12de  produse 55 de produse 

301.  Actiune de control tematic pentru verificarea conformității apelor de 

îmbăiere  

Iulie-august 33 0 

302.  Acțiune de control tematic pentru verificarea laboratoarelor de analize 

medicale privind conformarea la legislația în vigoare 

August 12 0 

303.  Acțiune de control tematic privind conformitatea suplimentelor alimentare 

și a alimentelor cu adaos de vitamine,minerale 

August 40 0 

304.  Acțiune de control tematic privind verificarea unităților de învățământ 

preuniversitar, a cabinetelor medicale școlare și a unităților care asigură 

hrana în unități de învățământ  în regim  catering 

Septembrie 50 unități învățământ 

20 cabinete medicale școlare 

15 unități catering 

152 unități învățământ 

29 cabinete medicale 

școlare 

7 unități catering 

305.  Acțiune de control tematic pentru verificarea produselor cosmetice Septembrie 30 39 

 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa  

 Asigurarea continuităţii acordării serviciilor  

medicale pentru toate domeniile de asistenţă medicală 

   

306.  Contractarea serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale la 

termenul stabilit de C.N.A.S. 

31.12. 2020 502 contracte 502 contracte 

307.  Contracte Programe Naţionale de Sănătate  31.12. 2020 71 contracte 71 contracte 

308.  Monitorizarea derulării contractelor de furnizare de servicii medicale pe 

toate tipurile de asistenţă medicală 

 

Lunar 

 

573 raportări 

 

573 raportări 

309.  Evaluarea în termen a tuturor furnizorilor de servicii medicale, 

farmaceutice şi dispozitive medicale în vederea începerii / continuării 

relaţiei contractuale cu C.A.S. Dâmboviţa 

Permanent La cererea furnizorilor de 

servicii medicale 

281 furnizori evaluaţi 

310.  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 

Lunar 466087.03  mii lei 466087.03 mii lei  
 

 

 

 

 Utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a 

sumelor alocate prin FNUASS la nivel local 

   

311.  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 % 

Permanent 100% din prevederea şi 

deschiderea bugetară 

aprobată 

100% din prevederea şi 

deschiderea bugetară 

aprobată 

312.  Decontarea sumelor alocate pentru asistenţa socială şi restituirea din 

FNUASS a sumelor solicitate de angajatori reprezentând indemnizaţii de 

concedii medicale în termenul legal 

 

Lunar 

 

30.094,73 mii lei 

 

 

30.094,73 mii lei 

 

 Întărirea disciplinei financiare şi contractuale şi creşterea calităţii    
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actului medical 

313.  Controlul privind derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale 

operativ 

Lunar 36 acţiuni de control 36 acţiuni de control  

314.  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 

 

Lunar 

 

173 verificări 

 

173 verificări 

 Monitorizarea şi evaluarea programelor de sănătate    

315.  Analiza şi controlul indicatorilor specifici programelor naţionale de 

sănătate la nivelul unităţilor prin care se derulează 

 

Trimestrial 

 

3 acţiuni 

 

 3 acţiuni 

 Respectarea dreptului pacienţilor la asistenţă medicală transfrontalieră 

şi îmbunătăţirea activităţii de eliberare a formularelor europene 

   

316.  Constituirea, administrarea şi actualizarea permanentă a bazei de date 

referitoare la evidenţa cetăţenilor români şi străini care se deplasează pe 

teritoriul României, în spaţiul UE şi în spaţiul SEE, beneficiari ai 

prevederilor Reg. EU 883/2004, Reg. 987/2009 şi Reg. 988/2009 cu 

prevederi în domeniul sănătăţii la nivelul C.A.S. DB 

 

Permanent 

 

La cererea asiguraţilor 

 

5520 cetăţeni români şi străini 

din evidenţa C.A.S. 

Dâmboviţa, beneficiari ai 
prevederilor Regulamentelor 

europene 

317.  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 

 

Zilnic 

 

La cererea asiguraţilor 

2172 formulare europene 

solutionate,  

2 formular R/TR3,  ,  

1 formular TR/R6,   2092 

carduri europene de 

asigurări de sănătate şi 57 

certificate provizorii de 

înlocuire 

318.  Utilizarea eficientă a sistemelor informatice naţionale    

319.  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 

Permanent Se aplică cu foarte bune 

rezultate Prescripţia 

electronică 

Toţi medicii prescriptori 

utilizează acest proiect 

informaţic naţional. 

320.  Creşterea gradului   de informare a asiguraţilor    

321.  Îmbunătăţirea nivelului de informare a asiguraţilor privind drepturile şi 

obligaţiile asiguraţilor în sistemul asigurărilor de sănătate şi reţeaua de 

furnizori printr-un management proactiv în domeniul relaţiilor publice 

Permanent Monitorizarea zilnică a 

apariţiilor din mass-media 

locală şi elaborarea 

comunicatelor de presă 

45 de apariţii, din care 38 

articole au fost realizate pe 

baza informaţiilor furnizate 

de C.A.S. Dâmboviţa 

322.  Soluţionarea solicitărilor asiguraţilor (scrisori, telefoane, solicitari directe, 

audienţe) în termen legal 

Permanent La cererea asiguraţilor 3823 solicitări, din care: 

2023 prin intermediul 

telefonului, 1702 solicitari 

directe, 12 în cadrul 

audienţelor şi 86 prin 

intermediul petiţiilor 

323.  Creşterea transparenţei în utilizarea fondurilor publice prin afişarea pe 

site-ul instituţiei a bugetelor aprobate, a execuţiei bugetare şi a sumelor 

contractate cu furnizorii de servicii medicale / farmaceutice 

Permanent Cu prilejul situaţiilor 

financiare întocmite lunar şi 

al modificărilor privind 

sumele contractate cu 

furnizorii de servicii 

medicale pe tipuri de 

asistenţă  

Cu prilejul situaţiilor 

financiare întocmite lunar şi 

al modificărilor privind 

sumele contractate cu 

furnizorii de servicii 

medicale pe tipuri de 

asistenţă 

324.  Organizarea evidenţei asiguraţilor CAS Dâmboviţa    

325.  Elaborarea şi actualizarea Registrului Unic de Evidenţă a Asiguraţilor în 

SIUI 

Semestrial În curs de actualizare a 

protocoalelor 

În curs de actualizare a 

protocoalelor la nivelul 

judeţului 
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326.  Confirmarea calităţii de asigurat pentru persoanele care dobândesc 

calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale din România 

Zilnic La cererea asiguraţilor care 

dobândesc calitatea de 

asigurat 

    230 cazuri 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

327.  Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean Dâmboviţa   2020 1 1 

328.   Lucrări de amenajare spaţii verzi în incinta Spitalului Judeţean  (HCJ nr 

240/29.10.2010) 

2020 1 1 

329.  Redistribuirea instalaţiilor de alimentare cu energie electrică a 

pavilioanelor medicale şi alimentarea cu energie electrică a grupurilor de 

climatizare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte (HCJD nr 

188/06.09.2014) 

2020 1 1 

330.  Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Centrului 

de recuperare neuromotorie copii din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgoviște 

2020 1 0 

Primăria municipiului Moreni 

331.  Lucrări de întreţinere si igenizare la Spitalul Moreni 2020 1 1 

332.  Achiziţionare servicii de verificare aparatura medicala la cabinete 
medicale şcolare 

2020 1 1 

8. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

333.  Întărirea şi diversificarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Dâmboviţa, 

autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale şi reprezentanţii 

mediului privat în scopul creşterii gradului de satisfacere a interesului 

populaţiei şi armonizare a intereselor partenerilor 

2020 

1 1 

334.  Îmbunătăţirea cadrului necesar elaborării şi adoptării actului de decizie, atât 

în privinţa modului de fundamentare a acestuia sub aspectul legalităţii şi 

oportunităţii 

2020 

1 1 

335.  Dezvoltarea unui sistem integrat de management al documentelor (pe suport 

electronic) 

2020 
1 1 

336.  Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor populaţiei 2020 1 1 

337.  Implementarea unor proceduri simplificate în medierea relaţiei dintre 

cetăţeni/mediul de afaceri şi CJ Dâmboviţa; 

2020 1 1 

338.  Crearea unor proceduri şi abilităţi de a realiza politici fiscale locale 

îmbunătăţite; 

2020 1 1 

339.  Schimbul de informaţii şi de bune practici cu instituţii aflate la alte paliere 

administrative; 

2020 
1 1 

Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa, Serviciului Programe Guvernamentale, Conducerea Serviciilor Deconcentrate 

340.  Implementarea unor propuneri de proiecte privind îmbunătăţirea 

activităţii în cadrul instituţiei şi creşterea calităţii serviciilor publice 

oferite 

2020 

1 1 

341.  Diseminarea de informaţii cu privire la anumite instrumente privind 

reforma administraţiei publice  

2020 
1 1 

342.  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. 

2020 

1 1 

Primăria Municipiului Târgovişte 

343.  Evaluarea  satisfactiei  cetatenilor prin chestionare, fata de serviciile 

oferite de administratia locala 
2020 

1 1 

344.  Mentinerea  Sistemului de managementul calitatii la standardul ISO 

9001/2008in Primaria Mun.Targoviste si Directiile subordonate  audit de 

recertificare din partea echipei de auditori externi 

2020 

1 1 
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345.  Audit de recertificare a sistemului de management al calităţii în 

conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 

2020 
1 1 

346.  Extindere sistem informatic în noul sediu al Direcţiei Tehnice – Casa 

Patrimoniului 

2020 
1 1 

347.  Evaluarea performanţelor proceselor desfăşurate în Primăria Târgovişte şi 

direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal prin audituri de 

calitate programate 

2020 

1 1 

348.  Evaluarea satisfactiei cetatenilor fata de serviciile oferite de administratia 

locala prin chestionare 

2020 
1 1 

349.  Instruirea intregului personal in domeniul calitatii (principiile 

managementului calitatii, standarde s.a.) 

2020 
1 1 

350.  Evaluarea performantelor proceselor desfasurate in Primaria Targoviste si 

Directiile subordonate Consiliului Municipal prin audituri de calitate 

programate 

2020 

1 1 

351.  Cursuri de perfecţionare şi instruire pentru funcţionarii publici     

Primăria Municipiului Moreni 

352.  Perfectionarea si formarea continua a functionarilor publici 2020 1 1 

353.  Implementare proiect Servicii integrate de masuri active pentru 

persoanele in căutare de loc de munca - POS DRU AP5 

2020 
1 1 

Primăria oraşului Găeşti 

354.  Extinderea accesului cetăţenilor la informaţiile publice 2020 1 1 

355.  Participarea funcţionarilor la cursuri de perfecţionare 2020 1 1 

Primăria oraşului Pucioasa 

356.  Perfecţionarea funcţionarilor publici prin frecventarea cursurilor 

programate pentru anul 2020 

2020 
1 1 

357.  Obţinerea Certificatului ISO 9001 2020 1 1 

Primăria oraşului Titu 

358.  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. 

2020 

1 1 

359.  Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici prin participarea la 

cursuri de formare continuă 

2020 
1 1 

360.  Asigurarea transparenţei actului administrativ prin publicarea pe site-ul 

Primăriei Oraşului Titu a informaţiilor cu caracter public 

2020 
1 1 

361.  Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene 2020 1 1 

9. AGRICULTURA ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Dâmboviţa 

345.  

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 

2020 Toate dosarele depuse la 

D.A.J de către U.A.T. 

Înregistrate , verificate, 

publicate ofertele și avizate 

pentru vânzare  

2304 -dosare oferte de 

vânzare 

1578 adeverințe liberă 

vânzare 

52 avize finale 

346.  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 

2020 Permanent la       solicitare În primul semestru 

 s-au soluționat   

-22 cereri avize PUG/PUZ 
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studiului urbanistic  P.U.G./P.U.Z.,  

347.  
Avizarea schimbarii categoriei de folsinta a terenurilor in conformitate cu 

prevederile legale, a avizelor de redare/reintroducere a terenurilor in 

circuitul agricol, 

2020 Permanent la solicitare 5 decizie scoatere  din 

circ.agricol –definitiv 

3 decizie scoatere  din 

circ.agricol - temporar 

348.  

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 

2020 Permanent la solicitare   61 fise  inregistrare 

pentru anul 2020 

din care : 

42 producatori 

8 procesatori 

1 flora spontana 

3 exportatori 

7 comercianti 

349.  Efectuarea de vizite in teren la agentii economici ce comercializeaza 

produse ecologice  pentru informare privind legislatia in vigoare (HG 

131/2013) 

2020 Permanent  S-a făcut vizite în teren la  

68 operatori 

350.  Monitorizarea evolutiei cantitatilor de cereale tranzactionate si a  

preturilor produselor agricole pe piata libera ( sistemul SIPPA). 

2020 Saptămânal,lunar Realizat și transmis la 

termen 

351.  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 

2020 La solicitare Acțiune determinată de 

masurile de stimulare 

financiară prin PNDR 2014-

2020 

352.  Consultanta privind modalitatea de intocmire a caietelor de sarcini pentru 

produse traditionale si verificarea conformitatii acestora pe teren 

2020  

Permanent 

 

Acțiuni de informare 

353.  Identificarea si consilierea  producatorilor agricoli si a procesatorilor de 

produse agricole pentru obtinerea recunoasterii de produse traditionale cu 

denumiri de origine si atestate de specificitate 

2020  

Permanent 

 

Acțiuni de informare 

354.  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 

 

2020 Identificarea și acordarea de 

consultantă în vederea 

întocmirii dosarelor de 

recunoaștere 

 

Acțiune în curs 

355.  Colaborarea cu formele asociative, federatii si institutii de cercetare din 

toate domeniile agricole. 

2020 Permanent Discuții ,schimb de 

informații 

356.  Implementarea politicilor si strategiilor privind introducerea in mediu si 

pe piata a plantelor modificate genetic 

2020 Permanent S-a făcut 6  vizite în teren  

357.  Intocmirea situatiei privind necesarul de ingrasaminte pentru agricultura 

judetului, monitorizarea aplicarii ingrasamintelor chimice. 

2020 Permanent Constituire de baza de date 

358.  Verificare documentatiei si emiterea certificatelor de abilitare pentru 

importul de ingrasaminte chimice conform Legea 232/2010 

2020 Permanent  La solicitare 

359.  Intocmirea devizelor de calcul a normelor de venit pentru fiecare cultură şi 

specie de animale,în vederea calculării impozitului pe norma de venit. 

2020 La termen Realizat in termen, pană la 

data de  30..01.2020 

360.  Inregistrarea contractelor , verificarea suprafetelor cultivate cu tutun 

,precum si a calitatii acestuia la data livrarii. 

2020  15.01. 2020  

30.04.2020 

S-au înregistrat 2 contracte 

cu o sup. totală de  10  ha 

361.  Autorizarea depozitelor de cereale si oleaginoase si monitorizarea 

activitatii privind receptia depozitarea si pastrarea cerealelor si 

oleaginoaselor 

2020 Permanent Actiune în curs 

362.  
Primirea documentatiei,verificarea conditiilor in vederea eliberarii de 

autorizatii pentru infiintarea/defrisarea plantatiilor pomicole precum si 

eliberarea de autorizatii de taieri /plantari de nuci. 

2020 Permanent la solicitare S-au elaborat autorizații la: 

79 autorizatii taieri nuc 

25 autorizatii defrisari 

15 autorizatii plantari 
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363.  
Intocmirea si actualizarea Registrului Plantatiilor Viticole. 

2020 Permanent Actualizat cu datele 

existente 

364.  Monitorizarea activitatii RICA , colectarea de date pentru realizarea 

anchetei R.I.C.A. 

2020  externalizat  

365.  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 

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 

2020 Anual Acțiuni  de monitorizare, 

centralizare si transmitere a 

datelor  in termen  

366.  Monitorizarea modului de implementare a Programului national de 

reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din Romania 

2020 Anual Acțiuni de monitorizare 

367.  Culegerea datelor in vederea intocmirii: cercetarilor statistice Agr.2 B 

suprafetele recoltate si productiile realizate 

2020 Anual Actiune finalizata   

  in termen  

368.  Cercetarea  statistica Agr.2A -suprafete insamantate 

a) Cereale pentru boabe total- 106775 ha din care: 

- Grau- 26152 ha 

- Orz-    4107 ha 

- Porumb- 66556  ha 

-  Orzoaica primavara 1952 ha  

- TRITICALE  965  HA 

- Ovaz   4100  ha  

- Ale cereale boabe- 2943 ha 

b) Leguminoase pentru boabe- 1685  ha 

c) Plante uleioase total- 19391 ha din care: 

- Floarea soarelui -16689 ha 

- Rapita- 2640 ha 

- Alte plante uleioase- 62 ha 

d) Plante pentru industrializari- 460  ha 

e) Cartofi total- 9753 ha 

f) VARZA TOAMNA 672 HA 

g) Plante nutret- 15978 ha 

h) Plante pentru producere de samanta- 562  ha 

i) Capsunarii- 59 ha 

j) Flori in camp- 25 ha  

k) Sere-4 ha 

l) Rasadnite- 27 ha 

m) Ramas neinsamantat- 5.559 ha 

n) Ogoare 1364 ha 

TEREN ARABIL TOTAL-173.144  ha 

Pasuni si fanete- 59.898 ha 

Vii                     - 320 ha 

Livezi total- 10953  ha 

TOTAL SUPRAFATA AGRICOLA – 244514  HA 

 

2020 Anual Actiune finalizata   

 

369.  Inventarierea parcului de tractoare si masini agricole existent in judet 

Inventarierea parcului de tractoare si masini agricole existent in judet : 

a) Tractoare total-7.961 buc. din care: 

b)             30CP -351   buc. 

                             45 CP -3.462  buc 

50-60  CP -370  buc 

65 Cp -2365  buc 

2020 La termen Acțiune finalizata   
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80 CP- 108 buc  

100-140  – 118 buc 

Grele  4 buc  

 Rutiere  186 buc. 

- Altele-25     buc. 

- Tractoare import  972 buc  

c) Motocultoare-1615 buc. 

d) Combine paioase-525    buc 

e) Combine porumb- 171   buc. 

f) Pluguri- 4798            buc 

g) Grape -2.443                  buc 

h) Semanatori paioase-1090 buc 

i) Semănători prășitoare-1.130                  buc. 

j) Mașini plantat cartofi-1.159                   buc. 

k) Mașini erbicidat-1.879                         buc. 

l) Mașini comb.bolilor și dăunătorilor-1155 buc. 

m) Mașini balotat-262                              buc. 

n) Mașini recoltat cartofi-932                   buc. 

o) Remorci  tractor -3196                                        buc. 

p) Instalatii irigat-3908                           buc. 

q) Cultivatoare-1180                                buc. 

 

370.  Culegerea,prelucrarea,centralizarea si transmiterea la M.A.D.R. a Situatiei 

Statistice a Terenurilor  

2020 Anual Actiune finalizata 

371.  a) Efectuarea de estimari privind suprafata cultivata, 

productia medie la hectar si productia totala pentru 

principalele culturi agricole pe total judet si sectoare de 

activitate 

2020 Anual   Acțiune finalizata 

 

 

 

372.  

 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 

2020 Lunar Efective de animale la 

31.12.2020: 

-Bovine total:18402 cap 

d.c.vaci:13.897 cap 

-Porcine total:44724 cap 

d.c.scroafe si scrofite:842 

cap 

-Ovine total:54085 cap 

d.c.oi:36519 cap 

-Caprine total:24284 cap 

d.c.capre 21.998 cap 

-Pasari total:2.527547 cap 

d.c.pasari outoare: 2.504590  

cap 

-Fam.albine:20623 fam. 

373.  a) Intocmirea situatiei statistice ,,Contul economic din 

agricultura” 

2020 Anual Acțiune finalizata 

374.  Balanta suprafetelor arabile si inventarierea culturilor insamantate in  anul 

2020 

2020 Anual Acțiune finalizata 

375.  Programul productiei agricole pentru la productia vegetala si animala 2020 Anual Acțiune finalizata 

376.  Actiuni de monitorizare in cele 89  localitati  cu privire la starea de 

vegetatie a culturilor 

2020 Permanent în funcție de 

anotimp 

Acțiune finalizata 

377.  Situatia operativa privind stadiul lucrarilor agricole , suprafete 

insamantate si productii obtinute 

2020 Actiuni sezoniere Acțiune finalizata 
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378.  Colectarea informatiilor de pret privind carnea de pasare,ovine si oua de 

consum 

2020          lunar Acțiune finalizata 

379.  Situatia efectivelor si productiei animalelor domestice pe judet 2020 lunar Acțiune finalizata 

380.  Organizarea si desfasurarea programelor de instruire si formare 

profesionala a producatorilor agricoli 

- Cursuri de calificare 

 

2020 Permanent S-au  finalizat  

-6 cursuri de calificare cu 

101 cursanti 

- 1 curs instruire M 10 – 

10 cursanti 

- 1 curs instruire M 11 – 

12 cursanti 

- 1 curs instruire S ms 6.1-

6.3   = 7 cursanti  

 

381.  Actiuni de promovare a Masurilor din PNDR 2014-2020 ,identificarea 

potentialilor beneficiari si elaborarea de proiecte 

 

2020 Perrmanent -40 potentiali benefic. 

 2- elaborari  proiecte 

,,(sm6.1) Instalarea 

tinerilor fermieri 
-36 elaborari documentatii 

de plata ,,Dezvoltarea 

fermelor mici,,(sm6.3) 

5 elaborare documentatii de 

plata ,,(sm6.1) Instalarea 

tinerilor fermieri 
5-modificari planuri de 

afacere 

382.  Realizarea fluxului informational prin actiuni de popularizare 

              -Actiuni de popularizare(targuri,expozitii, simpozioane ,seminari 

,intalniri etc.) 

              -Loturi demonstrative 

              -Demonstratii practice 

2020 Permanent -intalniri10 

 

-lotiri demonstrative  

26 sector vegetal 

 7 sector zootehnic 

383.  Actiuni de identificare ,consiliere si asistenta tehnica individuala in toate 

domeniile agricole 

2020 Permanent -Consultatii individuale 

5130 

 

384.  Organizarea administrarii si exploatarii pajistilor permanente (conf.O.G. 

nr.34/2013) 

- Elaboraea proiectelor de amenajare pastorala 

2020 Permanent S-a elaborat si predat 12 

Proiect de amenajare 

pastorale  

385.  Modalitatea de obtinere a atestatului de producator 

- Eliberarea avizelor consultative 

2020 

Permanent 

Eliberari avize consultative 

in 30 comune cu 1965 

avize. 

386.  Desfășurarea Programului de susținere a produsului tomate în spații 

protejate ca ajutor de minimis ,conform H.G. nr 248/2020 

2020 

Permanent la solicitare 

S-au inregistrat   59 cereri  

de inscrieri în Registrul 

unic,  

387.  Derularea Programului de sustinere prin ajutor de minimis a crescatorilor 

de ovine, pentru comercializarea lanii . 

2020 

anual 

 Nu   a aparut   legislatia  

care reglementeaza 

subventia pentru anul 2020 

388.  Derularea Procramului de sustinere prin ajutor de minimis a crescatorilor 

de porci din rasele Bazna si Mangalita 

2020 

anual  

Nu   a aparut   legislatia  

care reglementeaza 

subventia pentru anul 2020 

389.  Aplicarea H.G.nr.202/2020 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis 

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

și  pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia 

2020 

anual 

Număr solicitanți înscriși în 

program  - 4  

Număr solicitanți ale căror 

culturi au rodit   -2 
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390.  
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol 

2020 
       Permanent 

110-controale la agenti 

economici 

391.  Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea 

Legumelor şi Fructelor   

2020 Permanent 135-controale 

392.  
Inspecţiei de Stat pentru Agricultura   Ecologica 

2020 Permanent 25-controale conform 

H.G.nr.895/2016 

393.  
Inspecţiei de Stat in Domeniul Industriei Alimentare 

2020 Permanent 61 controale la agentii 

economici 

394.  

Inspecţiei de Stat in Domeniul Fertilizantilor ,Depozitelor de cereale si 

Organismelor Modificate Genetic(OMG) 

2020 Permanent 37 –controale la Depozite 

de cereale 

24-controale in Domeniul 

Fertilizantilor 

6 controale la  pentru 

organisme modificate 

genetic (OMG) 

395.  

Inspecţia de Stat in Clasificarea Carcaselor 

2020 Permanent La nivel judet Dambovita 

Carcase calde: 

-bovine-  486,31 to 

-porcine-24433,89 to 

-ovine-702 to 

396.  
Desfasurarea programului privind acordarea  despăgubirilor prevăzute de 

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, si in  

Hotărârea nr. 1679/2008 

2020 Permanent participarea la  actiuni de 

 constatare a pagubelor, 

evaluarea acestora şi 

stabilirea răspunderii civile 

397.  
Desfasurarea programului privind combaterea buruienii ambrozia conform 

legii 62/2018  

 

2020 Permanent Campanii de informare și 

conștientizare 

Verificarea și constatarea 

nerespectării a legislatiei  
398.  Desfasurarea programului privind gestionarea situațiilor de urgență generate 

de fenomene meteorologice extreme, seceta , grindina, inundatii, vijelii  

conform HG 557/2018 

 

2020 Permanent 1292 ha pomi 

30 ha capsuni 

20 ha legume 

50 ha cartofi 

399.  

Desfasurarea programului privind  calamitati   datorate secetei  prelungite  

conform ORD 97/2020 

2020  277 solicitanti 

3227,3 ha  

cererale toamna 

1061 solicitanti 

4232,97 ha  calamitate 

culturi  vara  

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa 

400.  

Primire deconturi justificative - Masura215 - bunastare animale ianuarie 

Inregistrarea a 3 deconturi 

justificative - pachet A 

 

Inregistrarea a 2 deconturi 

justificative - pachet B 

Inregistrare a 3 deconturi 

justificative - pachet A 

Inregistrarea a 2 deconturi 

justificative - pachet B 

401.  

Primire deconturi justificative Masura 14 - bunastare animale ianuarie 

Inregistrare 1 decont 

justificativ - pachet A 

 

Inregistrarea a 2 deconturi 

justificative- pachet B 

Inregistrare 1 decont 

justificativ - pachet A 

Inregistrarea a 2 deconturi 

justificative- pachet B 

402.  
Primire cereri de plata - Motorina trim IV 2019 ianuarie 

Depunere de catre fermieri a 

212 cereri 
Inregistrare a 212 cereri 
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403.  Control mentinere strat vegetal pentru culturi declarate ca zone de interes 

ecologic 
ianuarie 6  fermieri 6  fermieri 

404.  

Pregatirea campaniei de primire cereri  unice de plata 2020 februarie  

Intalniri de informare si 

consiliere cu fermierii din 

toate UAT-urile 

 

Intalniri de informare si 

consiliere cu fermierii din 

toate UAT-urile 

 

405.  

Primire cereri de plata - Masura14 - bunastare animale - pachet A si 

pachet B - 2020 
15 februarie 

Depunere de catre fermieri a 

4 cereri - pachet A 

Depunere de catre fermieri a 

3 cereri - pachet B 

 

Inregistrarea a 4 cereri - 

pachet A 

Inregistrarea a 3 cereri - 

pachet B 

 

406.  
Operare si verificare cereri de plata - Motorina trim. IV 2019 20 februarie 

Operare si verificare  

212 cereri 

Operate si verificate 212 

cereri 

407.  

Operare si verificare deconturi justificative Masura 215 - bunastare 

animale 
20 februarie 

Operare/verificare 3 

deconturi justificative - 

pachet A 

Operare/verificare 2 

deconturi justificative - 

pachet B 

Operate/verificate 3 

deconturi justificative - 

pachet A 

Operate/verificate 2 

deconturi justificative - 

pachet B 

408.  

Operare si verificare deconturi justificative Masura 14 - bunastare animale februarie 

Operare/verificare 1 decont 

justificativ - pachet A 

Operare /verificare2 

deconturi justificative - 

pachet B 

Operat/verificat 1 decont 

justificativ - pachet A 

Operate /verificate 2 

deconturi justificative - 

pachet B 

409.  Intalnire cu scop informativ organizata la sediul APIA pentru fermierii 

care acceseaza Masura 14 

06-07 

februarie 
9 fermieri invitati 9 fermieri participanti 

410.  Primire cerere de plata programul pentru scoli - semestrul I 2019 - 2020 18 februarie 1 cerere de primit 1 cerere depusa 

411.  

Verificări la ANZ, DSVSA si ANF privind efectuarea controalelor in 

conformitate cu protocoalele de colaborare 

Anual- 

Februarie 

 4 Verificari documentare  la  

DSVSA,  ANF, ANZ- PNA, 

ANZ- ANTZ-SCZ 

 

4 Verificari documentare  la  

DSVSA,  ANF, ANZ- 

PNA, ANZ- ANTZ-SCZ 

 

412.  
Primire cereri unice 2020 martie-iulie 23.486 cereri unice de primit 

Au fost primite online 

23.486 de cereri unice.  

413.  Primire cereri M15 – masuri de silvomediu martie-iulie in functie de solicitare 8 cereri primite 

414.  Verificare administrativa cerere de plata Programul pt scoli -Semestrul I 

2019-2020 
06 martie 1 cerere  de verificat 1 cerere verificata 

415.  Autorizare la plata cereri Masura 14 - bunastare animale martie 3 cereri de autorizat la plata 3 cereri autorizate la plata 

416.  
Primire deconturi justificative -Masura 14-bunastase animale-pachet A-

2020 
aprilie 

De primit 4 deconturi 

justificative pentru Masura 

14-pachet A 

S-au primit 4 deconturi 

justificative pentru Masura 

14-pachet A 

417.  Primire cereri de plata-Motorina trimestrul I 2020 aprilie 166 cereri solicitate 166 cereri primite 

418.  Eliberare adeverinte fermier in vederea accesarii de credite pentru 

finantarea capitalului de lucru 
mai -octombrie In functie de solicitari 

Au fost solicitate si  

eliberate 135 de adeverinte 

419.  
Operare si verificare cereri de plata Motorina trim I 2020 29 mai 

166 de cereri de operat si 

verificat 

166 de cereri operate si 

verificate 

420.  Primire cereri intentie PNA mai In functie de solicitari 4 cereri primite 

421.  Identificari in teren in vederea depunerii cererii de plata pentru campania 

2020 
mai 22 fermieri 22 fermieri 

422.  Autorizarea la plata regulara a cererilor unice 2019 iunie  23.707 cereri de autorizat 23.707 cereri autorizate 

423.  Operare/ verificare cereri unice, formulare de modificare si documente 

anexate 2020 
iunie-iulie 

23.486 cerei unice de 

operat/verificat cu 

23.486 cerei unice d 

operaet/verificate cu 
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documente si formulare in 

functie de caz 

documente si formulare in 

functie de caz 

424.  Autorizare la plata cereri Masura 215-bunastase animale iunie 5 cereri de autorizat 5 cereri autorizate 

425.  Autorizare la plata cereri Masura 14-bunastase animale iunie 3 cereri de autorizat 3 cereri autorizate 

426.  
Control pentru constatarea pagubelor produse de seceta iunie 

2478 parcele agricole de 

verificat 

2478 parcele agricole 

verificate 

427.  Control pentru verificarea respectarii cerintelor de ecoconditionalitate, 

campania 2020 
iunie  13 ferme 13 ferme 

428.  

Control preliminar pentru cererile unice depuse in 2020 iulie 

De remediat 2628 de cereri 

ale fermierilor pentru care s-

au generat notificari de 

neconformitate 

2628 de cereri remediate  

429.  
Primire deconturi justificative M14-bunastare animale-pachet A 2020 iulie 

De primit 4 deconturi 

justificative 

4 deconturi justificative 

primite 

430.  Primire,operare si verificare cereri de plata Motorina trim II 2020 iulie -august In functie de solicitari 249 de cereri primite 

431.  

Control anexa 17 campania 2020 iulie 

S-au primit de la fermieri 

296 anexe de solicitare pt 

reconfigurarea blocurilor 

fizice sau a schimbarii 

categoriei de folosinta 

296 anexe 

432.  Colectare puncte esantioane de cultura pentru control teledetectie  C2020 iulie 48  puncte 48 puncte 

433.  

Control esantion pentru verificarea masurii de agromediu si clima (M10) 

campania 2020 
iulie 

6 fermieri esantionati pentru 

verificare cerinte de baza si 

specific in cadrul 

angajamentelor de 

agromediu  

6 fermieri verificati 

434.  Control pe teren si operare rapoarte pentru fermierii din esantionul de 

teledetectie 2019 pentru care s-au confundat livezile traditionale cu 

pasunile 

iulie -octombrie 

De realizat 12 controale la 

fermieri cu eroare in 

rapoartele de teledetectie 

12 controale realizate 

435.  Primire cerere de plata programul pentru scoli-semestrul II 2019-2020 11 august 1 cerere de depus 1 cerere depusa 

436.  Vizare carnete rentier august In functie de solicitare 183 de carnete vizate 

437.  
Primire,operare si verificare cereri in cadrul PNA 2020 

august-

septembrie 
In functie de solicitari 172 de cereri depuse 

438.  

Control administrativ pentru cererile unice depuse in 2020 
august-

octombrie 

De analizat toate cererile in 

vedrea luarii deciziei pe caz 

pentru autorizarea la plat 

avans 

Au fost analizate toate 

cererile si pregatite pentru 

autorizare la plata 

439.  Primire si autorizare la plata cereri pentru ajutorul de stat acordat 

producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, 

afectate de seceta pedologica 

septembrie In functie de solicitare  
Au fost primite 257 de 

cereri de ajutor 

440.  

Control si supracontrol pe teren pentru fermierii esantionati in 2020 la 

control classic si teledetectie 
septembrie 

De realizat 144 de vizite in 

teren pentru verificarea 

conformitatii datelor 

completate de fermieri in 

declaratia de suprafata 

144 de vizite in teren 

realizate 

441.  Control pentru constatarea pagubeor produse de seceta la culturile de 

primavera 2020 
septembrie 

De verificat in teren 7265 

parcele agricole 

7265 de parcele agricole 

verificate 

442.  Programul pentru scoli – verificari la Consiliul Judetean si institutiile 

scolare 

 

anual-

septembrie 

16 verificari documentare si 

pe teren la institutii scolare 

16 verificari documentare si 

pe teren la institutii scolare 

443.  Control privind sprijinul financiar acordat sectorului apicol 2020 anual- De verificat 5 5 apicultori verificati 
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septembrie apicultori,conform esantion 

444.  

Verificare si validare rapoarte de control pentru PNA 17 septembrie 

De operat, verificat si validat 

5 rapoarte de control PNA in 

aplicatia electronica 

5 rapoarte validate 

445.  

Verificare si validare rapoarte de control in cadrul Programului pentru 

Scoli sem. I si sem. II 2019-2020 
29 septembrie 

De verificat si validat 24 

rapoarte de control si 

intocmire antecalculatie 

pentru cererea din cadrul 

Programului pentru scoli 

24 de rapoarte validate 

446.  
Primire cereri Ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din 

sectoarele suin, bovin, avicol in contextual crizei economice generate de 

pandemia de COVID-19 

29 septembrie In functie de solicitare 

S-au primit 9 cereri pentru 

sectorul suin, 4 cereri 

pentru sectorul avicol si 6 

cereri pentru sectorul bovin 

447.  Control teren  in urma sesizarilor primite de la ISU privind arderile de 

vegetatie 

permanent Masuratori si pozitionari 

GPS ale parcelelor Agricole 

cu arderi de vegetatie ca 

urmare a 48 de sesizari 

primite de la ISU 

 

Masuratori GPS si 

48 controale 

448.  Control pe teren in urma sesizarilor/contestatiilor permanent 33 vizite in teren 

  

33 vizite in teren 

 

449.  Primire cereri de sprijin temporar cu caracter exceptional acordat 

fermierilor afectati in mod deosebit de criza COVID-19 Masura 21 

octombrie In functie de solicitare 4510 cereri primite 

450.  Autorizare la plata cereri PNA 2020 05 octombrie In functie de solicitare 172 cereri autorizate la plata 

451.  Primire cereri de plata-Motorina trim. III 2020 octombrie In functie de solicitari  Au fost primite toate 

cererile solicitate 

452.  Primire deconturi justificative Masura 14 bunastare animale pachet A 

2020 

octombrie In functie de solicitari Au fost primite 4 deconturi 

justificative pentru 

MASURA 14 pachet A 

453.  Operare/verificare cereri MASURA 21 noiembrie De procesat 4510 cerei 4510 cereri procesate 

454.  Autorizarea la plata in avans a cererilor unice  noiembrie De a utorizat toate cererile 

eligibile pentru avans 

21.924 cereri unice 

autirizate la plata in avans 

455.  Operare si verificare cereri de plata Motorina trim. III 2020 noiembrie De procesat toate cererile 

eligibile 

S-au procesat toate cererile 

in vederea autorizarii la 

plata 

456.  Operare /verificare/autorizare la plata cereri Ajutor de stat pt sustinerea 

activitatii crescatorilor din sectoarele avicol si bovin in contextual crizei 

economice generate de pandemia covid 19 

noiembrie De procesat toate cererile 

primite 

Au fost autorizate la plata 

10 cereri 

457.  Autorizarea la plata regulara a cererilor unice 2020 Decembrie 

2020-iunie 2021 

De autorizat la plata toate 

cererile eligibile 

21.790 de cereri autorizate 

pana la data prezentei 

458.  Autorizare la plata cereri de solicitare sprijin temporar cu caracter 

exceptional acordat fermierilor afectati de criza covid 19 

Decembrie De autorizat la plata toate 

cererile eligibile 

4.510 cereri autorizate la 

plata 

459.  Primire/Operare /verificare/autorizare la plata cereri Ajutor de stat pt 

sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul vitivinicol in contextual 

crizei economice generate de pandemia covid 19 

Decembrie In functie de solicitari  Au fost procesate toate 

cererile 

460.  Primire cereri accord pentru finantare Ajutor de stat pt reducerea accizei la 

motorina 2021 

Decembrie  In functie de solicitari 432 cereri primite 

461.  Controlul la fata locului pentru fermierii care au solicitat sprijin Masura 

21 

Decembrie In functie de esntion 112 fermieri verificati 

462.  Editarea parcelelor cu neconformitati in aplicatia LPIS GIS Decembrie De editat 492 de parcele Editate si validate 492 

parcele  
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463.  Procesarea rezultatelor din rapoartele de la controlul clasic si teledetectie 

pt fermierii care au depus cereri unice in 2020 

Decembrie De procesat datele pentru 

193 de fermieri 

Procesate datele pentru 193 

de fermieri 

464.  Control pe teren pt fermierii care au cerut sprijin prin Masura 15 Decembrie In functie de esantion Vizite in teren pentru 

verificarea suprafetelor din 

esantion 

465.  Control in teren pentru verificarea respectarii unor cerinte specific ( 

GAEC si ZIE) 

Decembrie In functie de esantion Vizite in teren pentru 

verificarea suprafetelor din 

esantion 

466.  

Conferinte, dezbateri, comunicate de presa Permanent 

Redactare si difuzare 41 

comunicate de presa, 

participare la 2 conferinte 

Redactare si difuzare 33 

comunicate de presa, 

participare la 2 conferinte 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa 

467.  Control documente justificative ale acţiunilor sanitare veterinare 

cofinanţate ,respectiv Bluetongue,salmoneloze , rabie la animale salbatice, 

pesta porcină clasică,gripa aviară,scrapia,encefalita spongiformă  bovină 

/dosare de decont controlate  

Lunar  600 726 

468.  Supravegherea  serologica a  tuturor ecvideelor în vârsta de peste 6 luni 

din 

exploatatiile din judet conform programului de supraveghere si eradicare a 

anemiei infectioase ecvine pe anul 2020 

sfarsitul 

trimestrului II 

6000 5678 

469.  Realizarea acţiunilor de control a activităţii unităţilor din domeniul de 

competenţă al Serviciului Control Oficial  Sanatate Animala(exploatatii 

comerciale si nonprofesionale,cabinete medicale ,farmacii ,operatori din 

domeniul nutritiei , pet –shopuri ,depozite farmaceutice,puncte 

farmaceutice ,adaposturi de caini în baza cerinţelor legislaţiei europene 

sau legislaţiei naţionale care transpune legislaţia europeană/ numar 

controale /1500 

trimestrial 1500 1057 

470.  Supraveghere  EST  

  prin prelevare de probe 

 

Anual  la toate 

ovinele si 

caprinele 

sacrificate 

,suspecte,moarte 

In varsta peste 

18 luni   

280 314 

471.  Supraveghere pentru ESB  prin prelevare de probe  

Anual  la toate 

bovinele peste 

30 luni 

sacrificate 

normal,si cele 

peste 24 luni 

sacrificate de 

 necesitate sau 

moarte  

824 657 

472.  Coordonarea acţiunilor intreprinse in cazul aparitiei cazurilor de boli   

 (întocmirea anchetelor epidemiologice,programelor de masuri, declararea, 

notificarea, combaterea 

şi stingerea focarelor de boli transmisibile la animale şi de la animale la 

om). 

 

In functie de 

situatiile din 

teren 

- 20 focare confirmate in 

2020 la porcul domestic si 

32 focare stinse  

 Pesta porcin africana 

confirmata in13 fonduri de 

vanatoare in 2020 / 27 

cazuri la mistret  
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473.  Supraveghere entomologica a culicoizilor /recoltari probe /lunar  in perioadele cu 

vectori 

17 23 

474.  Supraveghere bolilor albinelor /recoltari probe  Trimestrul II si 

III 

4 4 

475.  Supraveghere pentru rabie  prin prelevare de probe la animalele moarte 

din speciile receptive/numar probe  

anual 75 12 

476.  Supraveghere   bruceloza/leucoza bovina  prin prelevare de probe  sange  TR II 15243 13699 

477.  Supraveghere bluetongue  prin prelevare de probe de sange  Februarie,iunie, 

septembrie, 

noiembrie 

498 498 

478.  Supraveghere  pesta porcina africana  prin prelevare de probe  sange din 

exploatatiile nonprofesionale , probe din exploatatii profesionale  

  Supraveghere pesta porcina africana prin prelevare de probe de la porcii 

morti   

anual 1000 -285 probe la pesta clasica, 

-72 probe la mistret 

 -Test virusologic 55  la 

domestic 

-test serologic la porcul  

domestic 493 

- la mistret 315 

479.   Supraveghere pseudopesta aviara prin prelevare de probe/numar probe . 

 

Vaccinare contra pseudopestei /42.000.000 

anual 1630 

 

 

42.621000 

3120 ( Probe  exploatatii 

nonprofesionale  

-1020 

Ferme 2100 ) 

 

480.  Supraveghere gripa aviara prin prelevare de probe/numar probe  anual 1395 2089 

481.  Prelevare oficiala probe furaje conform PCCF 2019 pentru supraveghere 

si /sau depistare reziduuri si contaminanti /trimestrial/numar probe  furaje 

prelevate din diferite unitati de cresterea animalelor ,exploatatii 

nonprofesionale ,fabrici de nutreturi  combinate  

Trimestrial  165 133 

482.  Efectuare tuberculinare  la bovine si monitorizarea efectivului de bovine 

din punct de vedere al tuberculinarii/actiuni TCS si  actiuni TU 

sfarsitul 

trimestrului  II 

14000 18336 

483.  efectuare vaccinare contra antrax/numar actiuni  Anual 95 000 94 799 

484.  efectuare vaccinare antirabica la caini si pisici/animale vaccinate antirabic campanie 41000 96292 

caini 

2261 pisici 

485.  Supraveghere serologica bruceloza la porcine  /numar probe  anual 6 6 

486.  Supraveghere salmoneloze aviare /numar probe anual 300 405 

487.  Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare a cainilor fara 

stapan din adaposturile publice si private 

Anual 3 4 

488.  Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare in fermele de 

gaini ouatoare 

Anual 7 9 

489.  Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare in fermele de 

bovine si vitei 

Anual 9 9 

490.  Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare in fermele de 

suine 

Anual 5 8 

491.  Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare a animalelor 

din gradinile zoologice si circuri 

La notificare 1 1 

492.  Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare in fermele de 

pui de carne 

Anual 3 3 

493.  Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare in ferme gaini 

reproductie 

trimestrial 5 5 

494.  Verificarea respectarii conditiilor sanitare veterinare in unitatile de 

incinerare 

Anual 4 4 
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495.  Verificarea respectarii conditiilor sanitare veterinare in unitatile de 

depozitare intermediara de SNCU 

Anual 2 5 

496.  Verificarea respectarii conditiilor de protectie si bunastare a animalelor la 

debarcare/imbarcare  

La debarcare 25 47 

497.  Control oficial al unitatilor farmaceutice veterinare si unitatilor de 

asistenta medicala din punct de vedere al farmacovigilentei 

Anual in functie 

de gradul de risc 

12 18 

498.  Control oficial al unitatilor de nutritie  (FNC,mori de ferma ,exploatatii 

care –si achizitioneaza furajul din unitati terte) 

Anual in functie 

de gradul de risc 

42 38 

499.  Control oficial  al unitatilor care pun pe piata ,intermediaza sau utilizeza 

produse biocide  

Anual 2 9 

500.  Raspuns sesizari ,petitii,reclamatii  In functie de 

situatia aparuta 

- 67 

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

sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte 

Funciară în comunele Vulcana Băi, Bilciurești, Dobra, Comișani, Șotânga 

– recepție finală, în comuna Băleni – derulare lucrări de specialitate 

2020 

6 2 

502.  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 

2020 

10 În derulare 

503.  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 

2020 

36 
10 -  finalizate / 26 - în 

derulare 

504.  Aviz incepere lucrari 2020 10 141 

505.  Receptie  tehnica pentru lucrari de masuratori terestre  2020 2000 2234 

506.  Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de 

ore 

2020 
200 792 

507.  Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D 2020 50 506 

508.  Copii certificate ale planurilor si hartilor  2020 3500 349 

509.  Plan parcelar in format digital 2020 5 5 

510.  Plan parcelar analogic 2020 10 2 

511.  Receptie si infiintare carte funciara 2020 7500 8220 

512.  Receptie si infiintare carte funciara cadastru sistematic 2020 15000 32494 

513.  Receptie (nr. cadastral) 2020 1000 970 

514.  Infiintare carte funciara 2020 1000 1055 

515.  Receptie dezmembrare / comasare 2020 3500 4244 

516.  Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara 2020 2000 2675 

517.  Dezmembrare pentru expropieri 2020 200 5 

518.  Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor 

juridice 

2020 
2500 1912 

519.  Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice 2020 12000 16125 

520.  Ipoteca/ Privilegiu4) 2020 1500 2845 

521.  Fuziune / divizare 2020 50 20 

522.  Alte notari (inclusiv radierea) 2020 10000 2340 

523.  Rectificare limite imobil 2020 150 28 

524.  Modificare suprafata 2020 500 41 

525.  Repozitionare imobil 2020 500 28 

526.  Anulare operatiuni cadastrale 2020 150 124 

527.  Inscriere constructii 2020 600 990 
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528.  Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice 2020 2000 756 

529.  Consultare documente din arhiva 2020 500 44 

530.  Extras de carte funciara pentru informare 2020 15000 25334 

531.  Extras de carte funciara pentru autentificare 2020 15000 18867 

10. PROTECŢIA MEDIULUI  APE ȘI PĂDURI 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa 

532.  Dezvoltarea Sistemului de control managerial intern, conform cu cerinţele 

Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 

2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice  

decembrie 2020 

 

funcţie de coordonarea cu 

ANPM 

-1 Program de dezvoltare a 

sistemului de control 

intern/managerial al 

Agenției pentru Protecția 

Mediului Dâmbovița;  

- 1 calendar de elaborare a 

procedurilor de sistem,  a 

procedurilor operaționale și 

a proceduri specifice de 

lucru; 

- 4 obiectivele generale 

identificate;  

- 47 obiective specifice 

identificate; 

- 87 indicatori de 

performanță stabiliți; 

- 69 proceduri documentate 

elaborate;  

- 1 Registru al riscurilor. 

533.  Asigurarea funcţionării staţiilor de monitorizare automată a calităţii 

aerului din Târgovişte şi Fieni, a transferului de date şi a informării 

publicului privind calitatea aerului. 

permanent 

366 buletine zilnice privind 

calitatea aerului, afişate pe 

site-ul instituţiei; 

12 buletine lunare privind 

calitatea aerului, afişate pe 

site-ul instituţiei; 

intervenţii de service și 

etalonare analizoare – în 

funcție de necesități 

36 rapoarte ale Operatorului 

Local către Grupul Tehnic 

de la ANPM 

251 operaţiuni de validare a 

datelor de calitate a aerului 

366 buletine zilnice privind 

calitatea aerului, afişate pe 

site-ul instituţiei; 

12 buletine lunare privind 

calitatea aerului, afişate pe 

site-ul instituţiei; 

27 intervenţii de service  

45 intervenţii de etalonare 

analizoare 

36 rapoarte ale 

Operatorului Local către 

Grupul Tehnic de la ANPM 

251 operaţiuni de validare a 

datelor de calitate a aerului 

534.  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 

nivelurile poluanţilor să depăşească una sau mai multe dintre valorile-

limită şi/sau valorile-ţintă prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător  

permanent 

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  

535.  Elaborarea raportului anual privind calitatea aerului şi transmiterea către 

Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA) din cadrul ANPM 

Trimestrul I 

2020 
1 raport 1 raport 

536.  Realizarea inventarului judeţean de emisii de poluanţi în atmosferă, pentru 

anul 2019  

Trimestrul IV 

2020 
1 inventar 1 inventar 

537.  Actualizarea datelor din inventarul instalaţiilor care intră sub incidenţa 

Directivei 94/63/ CE privind controlul emisiilor de compuşi organici 

volatili rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la 

Trimestrul IV 

2020 
1 inventar 1 inventar 
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staţiile de benzină si a Directivei 2009/126/CE privind etapa a II a de 

recuperare a vaporilor de benzina in timpul alimentarii autovehiculelor la 

stațiile de benzina, transpuse prin Legea 264/2017 

538.  Realizarea bazei de date privind generarea şi gestionarea deşeurilor 

(statistica Deşeurilor) conform prevederilor Legii 211/2011 şi ale HG 

856/2002  

Trimestrul IV 

2020 
1 bază de date 1 bază de date 

539.  Realizarea bazei de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, conf. 

Ordinului MMSC 794/2012  

Trimestrul IV 

2020 
1 bază de date 1 bază de date 

540.  Realizarea bazei de date privind vehiculele scoase din uz colectate/tratate, 

conform prevederilor H.G. 2406/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare  

Trimestrul IV 

2020 
1 bază de date 1 bază de date 

541.  Realizarea bazei de date privind cantităţile de DEEE - uri colectate şi 

tratate, conform HG 1037/2010  

Trimestrul IV 

2020 
1 bază de date 1 bază de date 

542.  Realizarea bazei de date privind deşeurile de baterii si acumulatori, 

conform Ordinului MM si ME 1399/2032/2009  

Trimestrul IV 

2020 
1 bază de date 1 bază de date 

543.  Realizarea bazei de date privind gestiunea şi controlul bifenililor 

policloruraţi şi ale altor compuşi similari, conform HG 173/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare  

Trimestrul IV 

2020 
1 bază de date 1 bază de date 

544.  Realizarea bazei de date privind gestionarea uleiurilor uzate, conform HG 

235/2007  

Trimestrul IV 

2020 
1 bază de date 1 bază de date 

545.  Realizarea bazei de date privind chimicalele conform regulamentelor 

europene  

Trimestrul IV 

2020 
1 bază de date 1 bază de date 

546.  Completarea Registrului Naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-

PRTR)  

Trimestrul IV 

2020 
1 bază de date 1 bază de date 

547.  Reinventarierea instalaţiilor din judeţ care utilizează solvenți organici, 

conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale  

Trimestrul IV 

2020 
1 inventar 1 inventar 

548.  Reinventarierea obiectivelor din judeţ, care intră sub incidenţa Directivei 

SEVESO III  
decembrie 2020 1 inventar 1 inventar 

549.  Elaborarea rapoartelor privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa  
Lunar 

August 2020 

12 rapoarte lunare și 1 raport 

anual 

 

12 rapoarte lunare și 1 

raport anual 

 

550.  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 

permanent 
12 rapoarte lunare 

1 raport anual 

12 rapoarte lunare 

1 raport anual 

551.  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 

semestrial 

(martie, 

septembrie) 

 

2 rapoarte 2 rapoarte 

552.  Realizarea de acţiuni pentru marcarea evenimentelor ecologice cu caracter 

internaţional 
trimestrial 9 evenimente 1 eveniment (cu 2 acțiuni) 

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa 

 Inspecţii TOTAL, din care 2020  

880 

 

879 

553.  Inspecţii planificate la obiective IED  31.12.2020 58 55 

554.  Inspecţii tematice planificate 31.12.2020 149 137 

555.  Inspecţii SEVESO  31.12.2020 5 6 

556.  Inspecţii neplanificate (petiţii sesizări, poluări accidentale, inspecţii 

tematice, inspecţii cu alte autorităţi, etc)  

 

31.12.2020 
668 681 

557.  Alte activități (accesul publicului la informaţii, participări la procese 31.12.2020 394 394 
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civile şi penale, participări la cursuri de pregătire profesională, 

simpozioane, întocmiri de sinteze/ raportări, etc)  

DIRECŢIA SILVICĂ DAMBOVIŢA 

 

558.      Intensificarea pazei pădurilor, îmbunatățirea colaborarii între organele 

silvice, poliție și jandarmerie  

 

31.12.2020 

 

 

339 acțiuni 

 

514 acțiuni 

559.      Parcurgerea cantoanelor silvice cu controale de fond 31.12.2020 

 

320 controale 405 controale 

560.      Verificarea pichetelor pentru stingerea incendiilor 

 

31.12.2020 

 

320 controale 405 controale 

561.      Organizarea și urmarirea modului de desfașurare a licitațiilor de masă 

lemnoasă, respectare a clauzelor contractuale  

 

31.12.2020 

 

 

12 licitații 

 

19 licitații 

562.      Realizarea de regenerări artificiale  31.12.2020 

 

49 ha 52 ha 

563.      Realizarea de regenerări naturale   31.12.2020 

 

90 ha 159 ha 

564.      Executat lucrări de îngrijire  31.12.2020 

 

2 656 ha 2 796 ha 

565.      Masă lemnoasă recoltată  

 

31.12.2020 

 

147 mii mc 140 mii mc 

566.      Evaluare masă lemnoasă  

 

31.12.2020 

 

150 mii mc 150 mii mc 

567.      Cifra de afaceri  

 

31.12.2020 

 

53 104 mii lei 46 500 mii lei 

568.      Organizarea unor manifestari anuale tradiționale (sarbatoarea sadirii 

arborilor) 

31.12.2020 

 

1  

acțiune 

1 

acțiune 

Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea - Sistem Hidrotehnic Independent -Văcaresti 

569.  Completare terasamente pentru aducerea la cota proiectata coronament dig 

derivatie de ape mari Dambovita-Arges – NH Brezoaele / aparare 

impotriva inundatiilor  

 

Trimestrul II  3 3 

570.  Decolmatare rau Dambovita , amonte de nod hidrotehnic Brezoaele   Trimestrul I  2 3 

571.  Reparatie pereu beton acumulare/baraj  Ilfoveni  , comuna Nucet / punere 

in siguranta a constructiei hidrotehnice  

Trimestrul IV  3 3 

572.  Reparatie pereu beton taluz amonte baraj Bunget 1 , comuna Vacaresti  / 

punere in siguranta a constructiei hidrotehnice  

Trimestrul IV  3 3 

573.  Reparatie stavile clapet baraj Vacaresti Trimestrul  II 4 4 

574.  Reparatie stavila baraj Bratesti (inlocuire vaneti)  Trimestrul I  2 2 

575.  Decolmatare rigola drenaj ac. nepermaneta Vacaresti (polder)  Trimestru I  3 3 

576.  Reparatie aparare de mal stang rau Dambovita in zona frontului de captare 

pt alimentare cu apa a orasului Targoviste in  sat Dragomiresti / aparare 

impotriva inundatiilor  

Trimestrul IV  3 3 
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577.  Recalibrare rau Dambovita in zona Hunie , sat Rancaciov , comuna 

Dragomiresti / Stoparea eroziunii malului drept  

Trimestrul IV  3 3 

578.  Reparatie timpane golire de fund acumulare Bratesti , comuna Vacaresti , 

sat Bratesti/ punere in siguranta a constructiei hidrotehnice  

Trimestrul IV  3 2 

579.  Reparatie grinda sparge-val baraj  Ilfoveni , comuna Nucet  / punere in 

siguranta a constructiei hidrotehnice  

Trimestrul  III 3 3 

580.  Completari terasamente coronament dig frontal baraj Ilfoveni/ aducerea la 

cota proiectata   

Trim IV 3 3 

581.  Decolmatare canal derivatie Ilfov – Dambovita si completare terasamente 

rambleu mal stang / asigurarea sectiunii de scurgere  

Trim IV 4 4 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa 

 Evaluarea starii actuale a factorilor ecologici si fundamentarea de strategii 

de dezvoltare pe termen lung in domeniul mediului, al resurselor 

regenerabile si neregenerabile 

   

582.  Sinteza anuala privind calitatea apelor pentru bazinul  hidrografic Ialomita  

-In baza analizelor fizico-chimice, biologice efectuate la laboratorul 

propriu pentru subsistemele ape curgatoare,lacuri,ape subterane si ape 

uzate (Manualul de Operare) / 12 

-Raport contributia SGA  Dambovita la sinteza de calitate pentru anul 

2019, pentru bazinul hidrografic Ialomita / 1 

 

Lunar 

 

 

28.02.2020 

 

12 

 

 

1 

 

12 

 

 

1 

 

583.  Raport anual privind epurarea apelor uzate în bazinul  hidrografic Ialomita  

-Monitorizarea evacuarilor constituie contribuţie la Raportul privind 

epurarea apelor uzate pentru bazinul  hidrografic Ialomita / 1 

 

 

15.06.2020 

 

 

1 

 

1 

584.  Raport privind starea calităţii apei în bazinul  hidrografic Ialomita  

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 / 2 

 

Semestrial 

 

2 

 

2 

585.  Planul de prevenire  si combatere a poluarilor accidentale  

-Elaborare-Reactualizare / 1 

01.06.2020 

 

1 1 

586.  Manualul de operare al laboratorului de calitate a apelor (la nivel de 

laborator) 

-Raportarea realizarii Manualului de operare / 4 

-Raport privind Manualul de operare al Sistemului de monitoring  - ape 

uzate / 1  

 

Trimestrial 

15.10.2020 

 

4 

1 

 

4 

1 

 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 : 

   

587.  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 – 150 acte reglementare 

Permanent In functie de numarul de 

solicitari 

139 acte de reglementare 

emise si 60 p.d.v. 

588.  Urmarirea 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 / 2 

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 / 12  

Semestrial 

 

 

Lunar 

 

2 

 

 

12 

2 

 

 

12 
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589.  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 / 12  

-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) / 2 

 

Lunar 

 

Semestrial 

 

12 

 

2 

 

12 

 

2 

590.  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 / 12  

- Centralizarea necesarului de apa intocmit de beneficiari  pentru anul 

urmator / 1 

- Realizarea prevederilor din Balanta apei pentru semestrul I 2020 / 1 

- Realizarea prevederilor din Balanta apei pentru total an 2019 / 1  

- Realizat preconizat 2020 / 1 

 

 

Lunar 

01.11.2020 

13.07.2020 

28.01.2020 

29.11.2020 

 

 

12 

1 

1 

1 

1 

 

 

12 

1 

1 

1 

1 

591.  Sinteza privind calitatea apelor pe bazine hidrografice  

-Contributii  pe  B.H. Ialomita / 1  

-Raport privind colectarea si epurarea apelor uzate (MONWATER) / 1 

 

30.03.2020 

01.08.2020 

 

1 

1 

 

1 

1 

592.  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 / 1 

15.05.2020 

 

1 1 

593.  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) / 1  

01.08.2020 

 

1 1 

594.  Raport tehnic privind extragerea nisipurilor si pietrisurilor din albiile 

cursurilor de apa si din terase 

-Centralizare  si transmitere date. 

15.03.2020 

 

1 1 

595.  Analizarea/actualizarea Planurilor  de restrictii si folosire a apei in 

perioade deficitare  

-Reactualizare Plan de restrictii / 1 

-Analizarea / Actualizarea fiselor de gospodarire a apelor / 2 

 

10.05.2020 

Semestrial 

 

1 

2 

 

1 

2 

596.  Raport privind Seceta pe anul 2019  

-Centralizare si transmitere date / 1 

Anual 1 1 

597.  Reactualizarea Hidrometriei de Exploatare la folosintele de apa  

-Centralizare si transmitere date / 1 

 

03.09.2020 

 

1 

 

1 

598.  Raport privind penalitatile aplicate si respectiv incasate / 12 

Centralizare si transmitere date / 4 

Lunar  

Trimestrial 

12 

4 

12 

4 

599.  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 / 2 

-Raportare folosinte de apa autorizate ce intra sub incidenta Directivei 

91/271.EEC privind epurarea apelor uzate urbane / 4 

 

 

Semestrial 

Trimestrial 

 

 

2 

4 

 

 

2 

4 

 Elaborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva calamitatilor 

naturale, accidentelor ecologice si expunerii in zone cu risc ecologic, prin: 

   

600.  Implementarea sistemului CECIS (Sistem Comunitar de Comunicaţii şi 

Informaţii de Urgenţă) prin operaţionalizarea şi funcţionarea Centrului 

 

 

S.G.A. Dâmbovița 
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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/4 

- acţiuni de instruire periodica a personalului de gospodărire a apelor 

asupra sarcinilor ce le revin pentru apărarea împotriva inundaţiilor/4 

 

 

Trimestrial 

 

Trimestrial 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

601.  Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării inundaţiilor    

602.  Program de investitii  propus pentru anul 2020 

1. Combaterea inundatiilor in subbazinul hidrografic  Cricovul Dulce, 

jud. Dambovita - finantare  buget si surse proprii – 15 505 355.53 lei 

fara TVA;  

2 actiuni: 

- Obiect 5 Moreni Centru-Civic : 1 buc. praguri de fund, consolidare mal 

stang L = 465 m; 

- Obiect 7 Valea Lunga : recalibrare albie L = 910 m, 2 buc. praguri de 

fund, consolidare mal drept L = 510 m. 

 

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. 

 

3. “Lucrări de apărare mal, pârâu Țâța in Satul Dealu Frumos, 

Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița.” 

  -  exista SF aprobat in anul 2019,  se va  realiza proiectarea investiției 

(PT+DE)  

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2020 

 

M.M.A.P. 

A.N. APELE ROMANE 

A.B.A.Buzau  

Ialomita 

S.C.CONPRIF S.A. 

M. M.A.P. 

A.N. APELE ROMANE 

A.B.A.Buzau  

Ialomita 

S.C.DIMAR.S.R. 

M. M.A.P. 

A.N. APELE ROMANE 

A.B.A.Buzau  

Ialomita –  

Firma Terta 

 

603.  Program reparatii plan tehnic  

Lucrari de întretinere curenta baraje 2020 

Acumulare Pucioasa: 10 actiuni  

- lucrari de întretinere curenta a uvrajelor barajului; 

- lucrari de gresare a mecanismelor de la vanele segment; 

- efectuarea de manevre pentru spalarea frontului amonte;  

- manevre pentru verificarea bunei functionari a a clapetei si vanelor 

segment; 

- manevre pentru înlaturarea plutitorilor;  

- lucrari de întretinere curenta AMC;  

- lucrari de întretinere instalatii electrice (verificarea tablourilor electrice, 

verificarea prizelor de împamantare); 

- lucrari de defrisare, cosire vegetatie; 

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

- zugraveli  grinda sparge-val, parament baraj; 

 Acumulare Bolboci -10 actiuni 

- 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); 

 

 

Lunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.G.A. Dambovita 

Formatie Baraj Pucioasa 

 

 

 

 

 

 

S.G.A. Dambovita 

Formatie Baraj Bolboci 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Terta 

S.G.A. Dambovita 

Formatie ICALH Targoviste 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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- 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.  

 

- Reparații Echipament Hidromecanic Baraj Bolboci , Jud. Dâmbovița, 

cod CPV 45248000-7   Lucrari de constructii si structuri hidromecanice 

Formatia Intretinere Cursuri de Apa si Constructii Hidrotehnice 

(ICALH) Targoviste - Lucrari exploatare si intretinere constructii 

hidrotehnice si albii minore -12 actiuni: 

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; 

- desfundarea manuala a sifoanelor Derivatia Ialomita-Ilfov (Gore, Ulmi 

1, 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; 

- decolmatarea frontului de captare al constructiei hidrotehnice Derivatia 

Ialomita-Ilfov;   

Intretinere cursuri de apa/albii: 

1.)Lucrari in vederea cresterii de transport a albiei  Rauului Cricovul 

Dulce, zona I. L. Caragiale, aval pod ,CF (Braniste) (  -PMRI -Masura 

RO_M08-3); 

a) 2.)Lucrari de mentenanta predictive si preventive (LMPP) raul 

Ialomita, zona statiilor hidrometrice 
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11. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

CONSILIUL JUDETEAN 

604.  Modernizare drumuri comunale în comuna Corneşti L = 4.3 km 30.06.2020 1 0 

605.  Asfaltare drumuri de interes local în comuna Dragomireşti, L = 3,169 km 31.12.2020 1 1 

606.  Asfaltare drumuri locale în comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa L = 3,110 

km  

31.12.2021 1 1 

607.  Asfaltare drumuri locale L= 2.251 m, în comuna Crângurile, judeţul 

Dâmboviţa  

31.12.2020 1 0 

608.  Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa  

şi localităţile componente - etapa I 

31.12.2020 1 0 

609.  Dalare a şanţului (canalului) din satul Hăbeni, punct Vale 31.12.2021 1 0 

610.  Modernizare drumuri locale în cartierele Pripor şi Costeşti din oraşul Fieni 

judeţul Dâmboviţa  

FINALIZAT 1 1 

611.  Asfaltare drumuri locale în comuna Malu cu Flori, L =3,0 km 31.12.2020 1 1 

612.  Asfaltare DC 135 Moţăieni – Cucuteni, L = 1,0 km 31.12.2021 1 0 

613.  Modernizare  drumuri locale în satul Cazaci comuna Nucet  L = 3 km  31.12.2020 1 0 
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614.  Asfaltare drumuri de interes local DC 61A şi DC 61B în comuna 

Produleşti  

FINALIZAT 1 1 

615.  Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sălcioara,  L = 7,526 km  30.06.2020 1 0 

616.  Reabilitare şi modernizare DJ 701 A Braniştea- Dâmbovicioara- DN 7  31.12.2021 1 0 

617.  Consolidare DC 35A şi DC 109B pe L= 3,00 km în com. Corneşti , judeţ 

Dâmboviţa 

FINALIZAT 1 1 

618.  Asfaltare drumuri locale în comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa 31.12.2020 1 1 

619.  Reparaţii şi covor asfaltic pe DJ 702F Răscăeţi, jud. Dâmboviţa km 

9+120-11+970 

31.12.2020 1 1 

620.  Îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 702L Scheiu de Sus - Scheiu de Jos 

km 10+450 - 14+450 

31.12.2020 1 1 

621.  Îmbrăcăminte asflatică uşoară pe DJ 710B, de la intrare în comuna 

Vişineşti până în centrul civic Vişineşti, la monument 

31.12.2021 1 0 

622.  Modernizarea unei porţiuni din strada Pompe Canton, în lungime de 1,5 

km, sat Mătăsaru, comuna Mătăsaru, judeţul Dâmboviţa 

31.12.2021 1 0 

623.  Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa 

şi localităţile componente - etapa II 

31.12.2021 1 1 

624.  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 

31.12.2021 1 0 

625.  Amenajare și modernizare căi de acces și parcări, cartier Filatură,  oraș 

Pucioasa, județ Dâmbovița 

FINALIZAT 1 1 

626.  Modernizare a 1,37 km de drum în comuna Valea Lungă judeţul 

Dâmboviţa 

31.12.2020 1 1 

627.  Modernizare drumuri de interes local în comuna Glodeni, județul 

Dâmbovița 

31.12.2020 1 1 

628.  Modernizare străzi în comuna Doicești, județul Dâmbovița 30.06.2020 1 1 

629.  Ranforsare DC 150 în satul Voinești, comuna Voinești, județul Dâmbovița FINALIZAT 1 1 

630.  Covor asfaltic pe DC 118 Tătărani-Gheboieni, în comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița 

30.06.2020 1 1 

631.  Modernizare drumuri de interes local în comuna Vișina, județ Dâmbovița 31.12.2021 1 1 

632.  Modernizare străzi locale în comuna Răzvad 31.12.2020 1 1 

633.  Drum sătesc Tărtășești (str. Petre ispirescu) - asfaltare parte carosabilă 31.12.2020 1 1 

634.  Drum sătesc Bâldana (str. Dr. Ionescu) - asfaltare parte carosabilă 31.12.2020 1 1 

635.  Drum sătesc Gulia (str. Viselor) - asfaltare parte carosabilă 31.12.2020 1 1 

636.  Drum sătesc Tărtășești (str. Intrarea Stadionului) - asfaltare parte 

carosabilă 

31.12.2020 1 1 

637.  Modernizare drumuri locale în comuna Odobești 31.12.2020 1 1 

638.  Asfaltare străzi - asociere Consiliul Județean Dâmbovița,  în comuna 

Corbii Mari, județul Dâmbovița 

31.12.2020 1 1 

639.  Modernizare străzi în comuna Voinești sat Izvoarele județul Dâmbovița 31.12.2020 1 1 

640.  Modernizare străzi locale în comuna Costeștii din Vale, județul 

Dâmbovița 

31.12.2021 1 1 

641.  Reabilitare şi modernizare drumuri locale în comuna Ulmi, judeţul 

Dâmboviţa 

FINALIZAT 1 1 

642.  Covor asfaltic DJ 702 G Ionești - Potlogeni Deal, șanțuri dalate și podețe, 

sector intravilan Ionești 

31.12.2020 1 1 

643.  Punere în siguranţă DJ 710B  Vişineşti ,,pct. Sorin Latea’’ si ,,pct. 

Vijelie’’  

FINALIZAT 1 1 

644.  Refacere DJ 723 Lăicăi – Văleni Dâmboviţa –Limita judeţ Argeş  31.12.2021 1 0 

645.  Pod pe DJ 714 A Moroieni - Pucheni- Valea Brăteiului km 7+600  31.12.2020 1 1 
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646.  Drum de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zanoaga, L =3,08 km 31.12.2020 1 1 

647.  Reabilitare şi modernizare DJ 711 A Pitaru- Potlogi km 23+400 - 30+700 FINALIZAT 1 1 

648.  Reabilitare DJ 601A Slobozia Moară - Brezoaele, L = 1,06 km 31.12.2020 1 1 

649.  Reabilitare DJ 711 D Poiana - Potlogi  31.12.2020 1 1 

650.  Reabilitare și modernizare DJ 702 D Dragomirești - Hulubești  31.12.2020 1 1 

651.  Consolidare amenajare albie Cricovul Dulce pentru punerea în siguranţă a 

DJ 710 B la Vişineşti ,,pct. Iulica Ciobanu"  

FINALIZAT 1 1 

652.  Pod de legătură între DJ 714 şi Camping Zănoaga 31.12.2021 1 0 

653.  Refacere podeţ pe DJ 722 la Mircea Vodă 31.12.2021 1 0 

654.  Pod peste Sabar pe DJ 401 A la Odobeşti 31.12.2020 1 1 

655.  Reabilitare DJ 601A Limită judeţ Giurgiu – Brezoaele – Slobozia Moară – 

Răcari 

FINALIZAT 1 1 

656.  Modernizare DJ 101A Niculeşti – Limita judeţ Ilfov 31.12.2020 1 1 

657.  Modernizare DJ 711E Bilciureşti – Ibrianu – Corneşti FINALIZAT 1 1 

658.  Punere în siguranţă DJ 714 A Pucheni - Cabana Căprioara - Valea 

Brăteiului 

31.12.2021 1 0 

659.  Covor bituminos DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni, L=2,0 km 31.12.2021 1 0 

660.  Reabilitare DJ 702 D  Dragomirești - Butoiu de Sus km 11+970 - 17+659 FINALIZAT 1 1 

661.  Refacere DJ 710 pe raza administrativă a oraşului Pucioasa şi a comunei 

Bezdead pe sectorul Miculeşti – Măgura şi sectorul taluzului din zona 

pragului de fund aval pod pe DC 4 (calamități) 

31.12.2021 1 0 

662.  Refacere DJ 714 pe raza Comunei Moroeni (calamități) 31.12.2020 1 0 

663.  Drum de legătură DJ 720 E Gara Târgovişte Sud-Centura Municipiului 

Târgovişte 

30.09.2020 1 1 

664.  Reabilitare/Modernizarea DJ 503 pe traseul limită judeţ Teleorman  - 

Şelaru – Fierbinţi, km 87+070-km 95+532 (8,462 km) şi DJ 611 pe traseul 

Fierbinţi-Vişina-Petreşti, km 22+000-km 41+694(19,694 km)  

31.12.2020 1 1 

665.  Poduri pe DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni - Peştera 31.12.2021 1 0 

666.  Punere în siguranţă DJ 101G Cătunu – Corneşti 31.12.2021 1 0 

667.  Punere în siguranță pod peste Argeș pe DJ 711A, km 36+904 la Potlogi 31.12.2021 1 0 

668.  Pod pe DJ 701 peste râul Argeș, km 31+040 la Ungureni, Corbii Mari 31.12.2021 1 0 

669.  Pod pe DJ 711E km 3+680 peste râul Ialomița la Ibrianu 31.12.2020 1 1 

670.  Refacere drum județean DJ 716, punct ,,Saramură”, prin lucrări de punere 

în siguranță, asigurarea scurgerii apelor și amenajarea părții carosabile 

(FD INTERVENTIE) 

FINALIZAT 1 1 

671.  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 

31.12.2020 1 1 

672.  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                                

FINALIZAT 1 1 

673.  Refacere DJ 710A la limita satelor Diaconești și Ulmetu 31.12.2020 1 1 

674.  Covor bituminos DJ 701B Tărtășești – Ciocănești,  

Km 1+800-4+800, L = 3,0 km 

31.12.2021 1 0 

675.  Covor bituminos DJ 716 Priboiu – Glodeni, km 0+000 – 4+600 L = 4,6 31.12.2021 1 0 
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km 

676.  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 

31.12.2020 1 1 

677.  Amenajare podețe tubulare și căi de acces proprietăți pe DJ 601A km 

32+605 - km 33+665 la Slobozia Moară, județul Dâmbovița 

31.12.2021 1 0 

678.  Amenajare intersecție DJ 720E cu strada Petru Cercel, prin realizarea unui 

sens giratoriu 

31.12.2020 1 1 

679.  Covor bituminos DJ 711D Românești - Potlogi, L = 4,7 km 31.12.2020 1 1 

680.  Covor bituminos DJ 720A Mărcești - Gheboaia, L = 6,0 km 31.12.2021 1 0 

681.  Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 702D Mogoșești – Geangoești – 

Dragomirești , km 1+ 494 - 8+781 

31.12.2020 1 1 

682.  Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DJ 702A   km 28+100 - 30+170 31.12.2020 1 1 

683.  Hangar mentenanță aeronave C-130 Hercules în cazarma 546 Otopeni 31.12.2021 1 0 

684.  Modernizare străzi în satul Lucieni, comuna Lucieni, județul Dâmbovița FINALIZAT 1 1 

685.  Asfaltare drumuri locale, satul Micloșanii Mari, comuna Malu cu Flori, 

județul Dâmbovița 

31.12.2021 1 0 

686.  Reparații periodice pod peste Dâmbovița pe DC 118 Tătărani-Gheboieni, 

în comuna Tătărani, județul Dâmbovița 

31.12.2021 1 0 

687.  Reabilitare/modernizare drumuri (ulițe) locale în comuna Bezdead, județul 

Dâmbovița 

31.12.2020 1 1 

688.  Reabilitare drum comunal DC 153 km 2+300-3+500, în comuna 

Brezoaele, județul Dâmbovița 

31.12.2020 1 1 

689.  Asfaltare străzi în comuna Ocnița (str. Cucui, str. Ghioceilor, str. 

Primăverii 

31.12.2021 1 0 

690.  Asfaltare 2,7 km drum în satul Sălcioara, comuna Mătăsaru 31.12.2021 1 1 

691.  Modernizare străzi în comuna Moroeni, județul Dâmbovița 31.12.2021 1 0 

692.  Asfaltare str. Higi 1 în comuna Moțăieni, județul Dâmbovița (asociere cu 

Consiliul Local Moțăieni) 

31.12.2021 1 0 

693.  Asfaltare str. Higi  km 0+025 - km 0+510 în comuna Moțăieni, județul 

Dâmbovița 

31.12.2021 1 0 

694.  Asfaltare str. Țarina XIII  în comuna Moțăieni, județul Dâmbovița 31.12.2020 1 1 

695.  Asfaltare str. Țarina VII  în comuna Moțăieni, județul Dâmbovița 31.12.2020 1 1 

696.  Asfaltare drumuri de interes local (ulițe) în comuna Cobia, județul 

Dâmbovița 

31.12.2020 1 0 

697.  Modernizare ulițe sătești în comuna Pietroșița 31.12.2021 1 0 

698.  Asfaltare drumuri comunale și străzi în comuna Cojasca, județul 

Dâmbovița 

FINALIZAT 

31.12.2020 

1 1 

699.  Modernizare drumuri locale în comuna Brănești, județul Dâmbovița 31.12.2021 1 0 

700.  Asfaltare drumuri comunale în comuna Poiana, județul Dâmbovița  31.12.2021 1 1 

701.  Modernizare drumuri locale în comuna Potlogi, județul Dâmbovița  31.12.2020 1 1 

702.  Asfaltare  DL 501, în comuna Comișani 31.12.2021 1 0 

703.  Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DC 39  Brăteștii de Jos - Bungetu, 

sector Biserică 

31.12.2020 1 1 

704.  Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DC 39  Brăteștii de Jos - Bungetu, 

sector Baraj Bunget 2 

31.12.2020 1 1 

705.  Modernizare drumuri de interes local în comuna Dragodana, judeţul 

Dâmboviţa 

31.12.2020 1 1 
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706.  Modernizare DC 104B în sat Butoiu de Sus, comuna Hulubești, județul 

Dâmbovița” 

31.12.2020 1 1 

707.  Modernizare străzi în comuna Gura Șuții județul Dâmbovița 31.12.2020 1 1 

708.  Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga, județul Dâmbovița 31.12.2020 1 1 

709.  Modernizare străzi în comuna Tătărani județul Dâmbovița 31.12.2020 1 1 

710.  Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Mare, județul 

Dâmbovița 

31.12.2021 1 1 

711.  Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului 

Târgoviște - lotul 1, obiect ,,Pasaj superior Petru Cercel, km 1+580” 

31.12.2020 1 1 

712.  Modernizarea străzilor Morii, Bărbești, Geroasa 1 și 2, Mija, C.A.P., 

comuna I.L. Caragiale, județul Dâmbovița 

31.12.2021 1 0 

713.  Reabilitare drumuri comunale  pe lungimea de 2 km în comuna Vlădeni, 

județul Dâmbovița 

31.12.2020 1 1 

714.  Modernizare străzi și drumuri comunale în comuna Dărmănești, județul 

Dâmbovița 

31.12.2020 1 1 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE 

715.  Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului 

Targoviste 

2020 1 1 

716.  Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane, 

reabilitarea  si modernizarea spatiilor publice urbane in zona ,,A’’ a zonei 

de actiune urbana din Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita 

2020 1 1 

717.  Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane, 

reabilitarea  si modernizarea spatiilor publice urbane in zona ,,B’’ a zonei 

de actiune urbana din Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita 

2020 1 1 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI 

718.  Proiectare Reabilitare DJ 720  pe raza municipiului Moreni 2020 1 1 

719. Reamenajare si modernizare drumuri de acces islazuri prin pietruire, 

nivelare si compactare islazul Nisipoasa 

2020 1 1 

PRIMĂRIA ORAŞULUI  GĂEŞTI 
720.  Modernizare si reabilitare străzi in oraşul Gaesti  2020 1 1 

721.  Construire blocuri locuinţe pentru tineri destinate închirierii 2020 1 1 

722.  Refacere pod peste pârâul Cobiuta 2020 1 1 

723.  Centura oraş Gaesti 2020 1 1 

PRIMĂRIA ORAŞULUI  PUCIOASA 

724.  Modernizarea infrastructurii rutiere str. Stadionului Pucioasa 2020 1 1 

725.  Modernizare Drum Comunal 8 : Glodeni-Maluri-Valea Lungă    

726.  Reabilitarea şi modernizarea Străzii 9 Mai 2020 1 1 

727.  Reabilitarea şi modernizarea Străzii Crinului 2020 1 1 

728.  Branşamente apă şi canalizare 2020 1 1 

PRIMĂRIA ORAŞULUI  TITU 
729.   „Modernizare drumuri locale şi străzi în oraşul Titu, judeţul Dâmboviţa” 2020 1 1 

730.  „Ranforsare în două straturi drum Titu-Hagioaica (ELSID) 1,7 km” 2020 1 1 

12. AFACERI INTERNE 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa 

731.  I. Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului 

1.1. Organizarea şi executarea de acţiuni punctuale cu efective mărite, 

în sistem integrat, destinate prevenirii şi combaterii fenomenului 

infracțional, urmărindu-se diminuarea volumului criminalităţii și a 

fenomenului infracţional stradal, eficientizarea acţiunilor organizate 

(infracţiuni constatate, contravenţii aplicate) și creşterea numãrului  

infracţiunilor descoperite în flagrant. 

Decembrie 2020 7 

Pentru creşterea 

gradului de siguranţă a 

cetăţeanului, precum şi 

pentru prevenirea şi 

combaterea fenomenului 

infracţional, structurile 

operative ale Inspectoratului 
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1.2. Monitorizarea zilnică a intervenţiilor la apelurile telefonice prin 

S.N.U.A.U.112 - Intervenţia la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor să fie 

realizată 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 și 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, din societăți comerciale)  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 

2020. 

de Poliţie Judeţean 

Dâmboviţa au organizat şi 

executat un număr de 6.958 

de acţiuni operative și 87 

razii. 

În ceea ce priveşte 

apelurile primite prin 

S.N.U.A.U. 112 care au 

impus deplasarea poliţiştilor 

la faţa locului (total 10.853 

apeluri), aplicând principiul 

„„cceell  mmaaii  aapprrooppiiaatt  ppoolliiţţiisstt  ddee  

llooccuull  eevveenniimmeennttuulluuii  

iinntteerrvviinnee””,,    intervenţia s-a 

realizat în primele 10 

minute de la sesizare în 

97,76% din cazuri (10.610 

apeluri). 

Pe raza judeţului 

Dâmboviţa au fost 13.320 

infracțiuni (-421), din care 

956 de natură economico-

financiară (+142), 10.405 

de natură judiciară (-696), 

respectiv 1.959 de altă 

natură (+133). 

Ponderea 

infracționalității sesizate la 

nivelul județului 

Dâmbovița, este 

reprezentată de 

infracțiunile contra 

persoanei (6.442 fapte, 

48% din totalul 

infracționalității sesizate la 

nivelul județului, în 

scădere cu 63 fapte față de 

aceeași perioadă a anului 

trecut), dintre acestea 

3.588 fiind loviri sau alte 

violențe, în scădere cu 39 

fapte față de aceeași 

perioadă a anului 2019. 

Din totalul de 10.405 

de fapte judiciare sesizate, 

249 au fost stradale (-96), 

iar  dintre acestea, în 

mediul urban au fost 

sesizate 183 fapte (73,6 % 

din total), iar în mediul 

rural au fost sesizate 66 

fapte (26,4 % din total). Pe 
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genuri, criminalitatea 

stradală sesizată se prezintă 

astfel: tâlhărie 4 (-16), ultraj 

(total art. 257 NCP) 5 , furt 

232 (-63), trafic și consum 

ilicit de droguri 5 (+2). 

Ponderea 

infracţiunilor stradale este 

dată de furturi,  respectiv 

91.74 % din total, fiind 

înregistrate 232 astfel de 

fapte, cu 63 mai puține faţă 

de valorile înregistrate în 

curusul anului 2019. 

Activităţile desfăşurate 

în teren de efectivele de 

poliţie au condus la 

descoperirea în flagrant a 

unui număr de 874 

infracţiuni, din care 8 de 

natură economico-

financiară, 130 de natură 

judiciară şi 736 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, Programul 

preventiv Școala Siguranței 

Tedi, Campania „Hotii iţi  

invadează intimitatea!”, 

Proiectul „Fără 

Discriminare!”. 

732.  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 

Decembrie 2020 2 

La nivelul structurilor 

Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Dâmboviţa, s-au 

desfăşurat activităţi de 

supraveghere faţă de 30 

grupuri infracționale (cu 

313 membri) din care au 

fost închise (destructurate) 

10 grupuri infracționale, 
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obiectivelor prevăzute de strategiile naţionale de prevenire şi combatere a 

criminalităţii organizate, precum și pentru asigurarea operativității 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. 

astfel că în prezent sunt 

supravegheate 20 grupuri. 
Pentru prevenirea 

exportului de criminalitate 

au fost înaintate prin 

Centrul de Cooperare 

Poliţienească 

Internaţională un număr 

de 19 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 28 lucrări privind 

solicitări ale Centrului de 

Cooperare Polițienească 

Internațională și Direcției 

de Investigații Criminale 

cu privire la cetăţeni români 

cercetați pentru comiterea 

de infracţiuni pe teritoriul 

altor state. 

733.  

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 2020 4 

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 

243 de infracțiuni de 
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natură economico-

financiară, cu 60 mai 

puține față de perioada 

similară a anului 2019, 

fiind începută urmărirea 

penală față de faptă pentru 

221 infracţiuni și 

continuată urmărirea 

penală față de 73 persoane. 

Totodată, ne-am declinat 

competenţa cu privire la 56 

infracţiuni din acest 

domeniu, pentru care au 

fost cercetate 39 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  68 dosare 
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penale, iar din totalul de 

311  aflate în lucru, au fost 

soluţionate  66, din care 21 

cu propuneri de trimitere în 

judecată. 

Pe linia prevenirii şi 

combaterii infracţionalităţii 

în ceea ce priveşte 

proprietatea intelectuală, la  

01.01.2020 se aflau în lucru 

un număr de 69 dosare 

penale, iar în cursul anului 

2020 au fost înregistrate 18 

dosare penale. 

De la începutul anului 

2020,  în cadrul  liniei de 

muncă combaterea 

infracţiunilor de corupţie 

sau asimilate acestora, au 

fost înregistrate 22 dosare 

penale, din care 10 cu 

sesizare din oficiu.  

În urma 

probatoriului administrat în 

dosarele penale 

instrumentate, au fost emise 

27 rechizitorii. 

734.  

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”. 

Decembrie 2020 3 

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 cursul anului 2020, 

a fost soluţionat  dosarul 

penal nr. 3209/P/2019 (a 

fost preluat de D.I.I.C.O.T. 

Central, cu 6 inculpați sub 

măsura preventivă a 
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controlului judiciar, după 

reținere prealabilă și 

propunere de arestare 

preventivă față de aceștia) 

privind membri ai 

grupărilor infracţionale 

care săvârşesc infracţiuni 

grave, ori cu moduri de 

operare deosebite.  

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. 

735.  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. 

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 priorității de trecere pietonilor și vehiculelor. 

5.6. Cooperarea cu administratorii drumurilor în vederea sporirii 

Decembrie 2020 8 

Pentru creșterea 

gradului de siguranță rutieră 

pe drumurile publice de pe 

raza județului Dâmbovița, 

au fost organizate şi 

executate 1266 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 – 
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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. 

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 

81.430 sancţiuni 

contravenţionale constatate 

la OUG 195/2002, din care: 

25.763 - pentru 

nerespectarea regimului 

legal de viteză;  13.046– 

neutilizarea centurii de 

siguranţă; 5216– abateri 

comise de conducătorii de 

motociclete/mopede şi 

biciclişti; 4117– abateri 

comise de pietoni; 853  – 

folosirea neregulamentară a 

telefonului mobil în timpul 

conducerii auto. De 

asemenea, au fost constatate 

5.223 contravenții la alte 

acte normative. 

Din punct de vedere al 

riscului rutier, comparativ 

cu anul trecut, accidentele 

rutiere grave  

înregistrează o tendință 

descendentă de la 142 câte 

s-au înregistrat în cursul 

anului 2019, la 130 (-12) în 

anul 2020, soldate cu 

decesul a 30 (-14) persoane, 

rănirea gravă a 109 (-6) de 

persoane și rănirea ușoară a 

49 (-7) persoane.  

Accidentele ușoare 
înregistrează o tendință 

descendentă, de la 595 câte 

s-au înregistrat în cursul 

anului 2019, la 500 (-95), 

câte s-au înregistrat în 

cursul anului 2020, soldate 
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cu vătămarea corporală 

uşoară a 639 (-112) de 

persoane. 

Principalele cauze ale 

producerii accidentelor 

rutiere cu victime în 

judeţul Dâmboviţa în 

cursul anului 2020, au 

fost: 

3. Abateri comise de 

către bicicliști – 103 

accidente – 16,34% din 

total. 

4. Neacordarea 

priorităţii de trecere - 90 de 

evenimente rutiere, ceea ce 

reprezintă 14.28% din 

totalul accidentelor 

înregistrate pe raza 

judeţului Dâmboviţa; 

3. Utilizarea 

neregulamentară a 

drumului public de către 

pietoni – 88 evenimente 

rutiere – 13,96% din total; 

4. Nerespectarea 

regimului legal de viteză – 

77 evenimente rutiere  – 

12,22% din total. 

Pentru îndeplinirea 

obiectivului general 

,,Asigurarea siguranţei 

traficului rutier, prin 

reducerea numărului 

accidentelor de circulaţie 

şi a consecințelor 

acestora”, efectivele de 

poliţie rutieră împreună cu 

agenţii de poliţie rural 

desemnaţi, au asigurat o 

prezenţă mai activă în 

stradă, rezultatele obţinute 

fiind materializate în: 

- S-a constatat 

săvârșirea a 1.130 de 

infracțiuni la regimul 

circulației pe drumurile 

publice sau de altă natură; 

- Reţinerea a 5.089  

permise de conducere și 

retragerea a 1.444 

certificate de înmatriculare, 



59 

 

Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

pentru remedierea 

defecţiunilor ori perfectarea 

documentelor; 

Executarea, în deplină 

siguranţă, a 18 misiuni de 

însoţire a delegaţiilor 

oficiale, transporturilor 

agabaritice şi a celor 

speciale;  

736.  

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. 

6.2. Creşterea eficienţei acţiunilor în prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii în domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor 

periculoase. 

Decembrie 2020 2 

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 175 de 

acţiuni, ocazie cu care au 

fost întocmite 68 dosare 

penale, în care s-au efectuat 

cercetari pentru săvârșirea 

unui număr de 108 

infracțiuni, indisponibilizate 

un număr de  34 arme de 

foc, 213  bucăţi muniţie, 

196 Kg carne de vânat 

braconat, 7 trofee vânat, 2 

matrite de confecționat 

artizanal muniție letală de 

vânătoare, 3 exemplare de 

căprior, un pui mistreț, un 

fazan, toate exemplarele 

provenind din activitati de 

braconaj, 205  litri produse 

de protecția plantelor, 1406 

kg articole pirotehnice, 

12.115 kg îngrășământ 

chimic și au fost aplicate 

565 sancţiuni 

contravenţionale în valoare 

de 42.254  lei. 

De asemenea, faţă de 
47 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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737.  

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 2020 2 

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: 

- cauzele penale cu 

autori cunoscuți: au fost 

înregistrate un număr de 

9.392, iar din totalul de 

18.347 au fost soluţionate 

7.594, din care: 669 cu 

trimitere în judecată, 

declinare 126, renunțare la 

urmărirea penală 176, 

clasare 6.399 și conexate 

224.  

 - faptele penale cu 

autori necunoscuți: au fost 

înregistrate un număr de 

2.241, iar din totalul de 

10.520, au fost soluţionate 

5.069, din care 462 prin 

identificarea autorului. 

În prezent au rămas în 

lucru 18.992 cauze penale 

(10.531 cu A.C.). 

Volumul activităţilor 

de cercetare penală, în 

cursul anului 2020, s-a 

materializat în înregistrarea 

a 12.350 dosare penale în 

care nu s-a început 

urmărirea penală, iar din 

totalul de 13.711, au fost 

soluţionate 12.427, din care: 

11.228 cu începerea 

urmăririi penale, 75 prin 

declinarea competenţei, 

839 clasare și 285 alte 

soluții. 

 

738.  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 2020 1 

Pe linia prevenirii 

criminalităţii s-au derulat 

activităţi în cadrul 

următoarelor programe:  

A. Programul de 

prevenire a infracţiunilor 
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contra patrimoniului, 

prioritate a Poliţiei 

Române în anul 2020, în 

cadrul căruia, au fost 

realizate 39 activităţi 

preventive (întâlniri cu 

grupuri ţintă, seminarii, 

distribuire de materiale, 

etc.), au fost utilizate / 

distribuite 3.410 materiale 

de suport,   beneficiari 

direcţi fiind 4.491 

persoane. 

B. Programul de 

prevenire a delincvenţei 

juvenile şi a victimizării 

minorilor, prioritate a 

Poliţiei Române în anul 

2020: au fost realizate 241  

activităţi preventive care 

au avut ca beneficiari 

direcţi 5.742 persoane, au 

fost implicaţi 14 parteneri.  

În cadrul acestui 

program de prevenire sunt 

derulate următoarele 

proiecte: „ATENŢIE! E 

VIAŢA TA!”; 

„DINCOLO DE 

APARENŢE”; 

„ÎMPREUNĂ PUTEM 

SCHIMBA LUMEA!”, 

„INFORMAŢIA mă 

protejează!”(datorită 

situaţiei actuale în anul 

2020 au fost desfăşurate 

un nr. de 17 activităţi 

folosindu-se aplicaţiile on-

line ZOOM; MEET). 

C. Programul pentru 

prevenirea violenţei în 

familie, prioritate a 

Poliţiei Române în anul 

2020: 20 activităţi 

preventive care au avut 

416  beneficiari direcţi, au 

fost utilizate 670 materiale 

de suport,  au  fost 

implicaţi 14 parteneri. 

Activităţi în cadrul 

proiectelor şi campaniilor 

tematice iniţiate de IGPR 
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prin Institutul de 

Cercetare şi Prevenire a 

Criminalităţii: 

- Campania pentru 

prevenirea furturilor din 

locuinţe „Hotii iţi  

invadează intimitatea!”; 

- Proiectul „Fără 

Discriminare!” ocazie cu 

care au fost efectuate un nr. 

de 4 sesiuni de instruire 

pentru poliţiştii din 

structurile operative, în 

special ordine publică,  

acţiuni speciale, investigaţii 

criminale, rutieră; 

-  Programul 

„ŞCOALA SIGURANŢEI 

TEDI”- 63 activităţi 

realizate în unităţi de 

învăţământ de pe raza 

judeţului Dâmboviţa (anul 

şcolar 2019-2020, respectiv 

anul şcolar  2020-2021); 

- Proiectul pentru 

prevenirea furturilor din 

locuinţe „CATALOGUL 

DE FURTURI”; 

- Campania de 

prevenire a accidentelor 

produse prin electrocutare 

în sectorul transporturilor 

feroviare  „Selfie - ul pe 

tren  nu ia like - uri, ia 

vieţi!” . 

De asemenea, 

poliţiştii structurii au fost 

implicaţi şi în : 

- Întâlnirile grupului 

de lucru / activităţi, initiate 

de Agenţia Naţională 

Împotriva Traficului de 

Persoane – Centrul 

Regional Ploieşti; 

- Participarea la 

întâlnirile grupului de lucru 

şi asigurarea activităţii de 

secretariat, conform 

Ordinului MAI 119/2017, 

privind organizarea 

activităţilor cu caracter 

preventiv în domeniul 
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ordinii şi siguranţei publice 

desfăşurate de structurile 

MAI; 

- Organizarea unor 

activităţi pentru a marca 

„Ziua internaţională a 

nonviolenţei în şcoală” ; „ 

112 - Ziua europeană a nr. 

unic de urgenţă ” ; 

- A fost întocmit 

raportul de cercetare „ 

INFRACŢIUNI COMISE 

DE MINORII CU 

VÂRSTA SUB LIMITA 

LEGALĂ A 

RĂSPUNDERII 

PENALE”; 

- Aaplicarea 

chestionarelor în sondajul 

de opinie derulat în cadrul 

Proiectului RO Cyberex – 

Perfecţionare, cooperare şi 

prevenire în lupta 

împotriva criminalităţii 

informatice în rândul 

elevilor Şcolii Gimnaziale 

„Mihai Viteazul” din 

Pucioasa;  

În colaborare cu  

D.G.A.-S.J.A. Dâmboviţa 

au fost organizate acţiuni de 

informare a cetăţenilor cu 

privire la domeniile 

prioritare  de intervenţie 

preventivă ale Poliţiei 

Române, precum şi cu 

privire la prevenirea 

infracţiunilor  de corupţie – 

competenţă, legislaţie, 

măsuri preventive. 

739.  

   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 

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. 

Decembrie 2020 3 

Pentru asigurarea 

mobilităţii efectivelor de 

poliţie, în atelierul propriu, 

au fost reparate  un număr 

de 228 autovehicule. Au 

fost efectuate 176 revizii 

tehnice şi 731  reparaţii 

curente, valoarea pieselor 

de schimb fiind de 233.154 

lei. De asemenea, au fost 

efectuate un număr de 117 

inspecţii tehnice periodice 
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la unităţi acreditate în 

valoare de 9.374  lei, 80 

revizii tehnice la 

autovehicule aflate în 

garanție  în valoare de 

50.916,11 lei şi 80 reparaţii 

la terţi în valoare de  

211.080,77 lei. 

Pe linie de cazarmare, 

la sediul inspectoratului, au 

fost realizate lucrări de 

reparaţii curente la Punctul 

control-acces nr. 1 și C.M.J. 

Dâmbovița.  

În teritoriu au fost 

executate lucrări de 

reparaţii curente la Poliția 

Municipiului Târgoviște, 

constând în recondiționari 

la pardoseli și zugrăveli. În 

prezent, se execută lucrări 

de reparații la grupurile 

sanitare, în limita fondurilor 

alocate. La sediul Poliției 

Orașului Titu a fost 

schimbată tâmplăria, 

constând în 3 uși în valoare 

de 6.900 lei. La sediul 

Poliției Orașului Fieni au  

fost executate lucrări de 

reparații curente la 

acoperișul clădirii, fiind 

înlocuită în totalitate 

învelitoarea acestuia, 

precum și elemente din  

șarpantă. Valoarea 

lucrărilor executate a fost de 

46.100 lei. De asemenea, a 

fost reparată tâmplăria 

aferentă spațiilor de lucru. 

Au fost distribuite 

materiale de construcții la 

Posturile de poliție Runcu, 

Slobozia Moară, Malu cu 

Flori, Lucieni, Moroieni, 

Brezoaiele, Mătăsaru, 

Mogoșani, Glodeni, Gura 

Șuții și Moțăieni, constând 

în plase gard, parchet, 

vopsea lavabilă de interior, 

corpuri de iluminat. A fost 

reparată tâmplăria la 
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posturile de poliție Slobozia 

Moară, Malu cu Flori, 

Gura Foii, Braniștea, 

Vulcana Pandele, 

Cornățelu, Moroeni, 

Mogoșani, Motăieni, Gura 

Șuții, Văcărești, 

Brezoaiele, Glodeni, 

Mătăsaru și Bărbulețu. 

Au fost realizate lucrări 

de reparații curente la 

padocul de câini de la sediul 

inspectoratului. Tot cu 

grupa de meseriași s-au 

făcut reparații la Serviciul 

Județean de Protecție 

Internă Dâmbovița. 

S-au realizat lucrări de 

reabilitare a instalației de 

încălzire aferentă 

Serviciului Criminalistic, au 

fost distribuite materialele 

necesare reparațiilor 

grupului sanitar de la 

Serviciul T.F. Dâmbovița. 

Au fost efectuate 

lucrări de reparații curente 

la sediul Postului de Poliție 

Cornățelu, fiind înlocuită 

învelitoarea acoperișului - 

valoarea lucrărilor executate 

a fost de 26.050 lei, la 

sediul Politiei Fieni, fiind 

înlocuită învelitoarea 

acoperișului si lucrări de  

reparații tâmplarie. 

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. 

La nivelul unităților de 

poliție din cadrul I.P.J. 
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Dâmbovița au fost 

distribuite un număr de 

1.006 litri  gel 

antibacterian, 280 litri 

alcool sanitar și 50.800 

pastile cloramină. 

Au fost distribuite un număr 

de 226.780 măști faciale, 

un număr de 75.500 perechi 

mănuși protecție, un număr 

de 1.020 viziere, un număr 

1.884 de combinezoane de 

protecție și un număr de 14 

termometre digitale non 

contact 

740.  

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 2020 3 

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. 

Au fost identificate 

riscurile de corupţie pentru 

care au fost stabilite  măsuri 

de prevenire și control, 

acestea fiind materializate 

în raportul de monitorizare 

și în registrul riscurilor de 

corupţie, document ce a 

fost 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 a fost înaintat 

Serviciului Judeţean 

Anticorupţie pentru 

monitorizarea activităţilor 
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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. 

Totodată, s-a acordat 

sprijin Serviciului Judeţean 

Anticorupţie Dâmboviţa 

pentru organizarea și 

desfășurarea unor şedinţe 

de instruire/informare 

anticorupţie cu personalul 

inspectoratului, în această 

perioadă fiind desfășurate 

următoarele activități pentru 

prevenirea și combaterea 

faptelor de corupție: 

  11 instruiri la care 

au participat 13 polițiști cu 

funcții de conducere, 92 

polițiști cu funcții de 

execuție, 4 personal 

contractual  (personal nou 

angajați, contractual, poliție 

rutieră, resurse umane, 

cabinet, investigații 

criminale, arme, explozivi 

și substanțe periculoase, 

cazier judiciar, ordine 

publică-rural, structura de 

securitate, criminalistica, 

investigarea criminalității 

economice, prevenire, 

control intern, financiar); 

 14 informări la care 

au participat 1 polițist cu 

funcție de conducere, 83 

polițiști cu funcții de 

execuție, 1 personal 

contractual, 86 studenți 

aflați în stagiul de practică; 

 1 activitate de 
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prevenire  la care au 

participat 3 studenți aflați 

în practică; 

 18 polițiști care au 

participat la 2 activități 

privind formarea și 

pregătirea specialiștilor în 

domeniul riscurilor și 

vulnerabilităților la corupție 

(implementarea soluției 

software de monitorizare a 

riscurilor la corupție -

MARC) pentru structurile 

M.A.I., organizate de către 

Serviciul Județean 

Anticorupție Dâmbovița, cu 

sprijinul consilierului pentru 

integritate 

741.  

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 2020 1 

        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. 

742.  

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. 

Decembrie 2020 2 

În perioada analizată, 

au fost întocmite 740 de 

materiale de presă, 

reflectate într-un număr 

7.448 de apariţii în mass-

media (radio, televiziuni şi 

mediul online).  

Nu au fost 

organizate conferinţe de 

presă. Au fost soluţionate 

681de solicitări verbale ale 

jurnaliştilor şi 90 de 
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solicitări formulate în 

temeiul Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la 

informaţii de interes 

public. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa 

743.    Cooperarea interinstituţională cu structurile care au atribuţii în 

domeniul ordinii publice şi a siguranţei naţionale – 2 acţiuni. 

  1.dezvoltarea relaţiilor de cooperare inter-instituţională în executarea 

misiunilor specifice; 

  2. creştera performanţei acţiunilor / activităţilor desfăşurate în baza 

documentelor de cooperare / colaborare.  

01.01-31.12. 

2020 
2 2 

744.    Realizarea cadrului legal de pregătire cu adaptarea acestuia la cele 

mai moderne standarde de acţiune şi o dotare specifică  executării 

misiunilor din competenţă– 3 acţiuni. 

  1. perfecţionarea deprinderilor şi calităţilor motrice, creşterea rezistenţei 

fizice şi antrenarea în executarea procedeelor de autoapărare specifice 

necesare executării misiunilor; 

  2. sprijinirea integrării profesionale a personalului nou încadrat sau trecut 

dintr-un corp în altul, a studenţilor şi elevilor care au executat stagiul de 

practică în cadrul I.J.J. Dâmboviţa; 

  3. sprijinirea dezvoltării carierei personalului. 

01.01-31.12. 

2020 
3 3 

745.         Asigurarea legalităţii derulării raporturilor în relaţia inspectorat 

cu alte instituţii sau persoane juridice – 2 acţiuni. 

  1. pregătirea şi examinarea sub aspectul legalităţii şi al eficienţei juridice 

a documentelor care stau la baza deciziei conducerii inspectoratului; 

  2. formularea cererilor în justiţie, apărărilor, căilor de atac, la termen şi la 

un înalt nivel calitativ 

01.01-31.12. 

2020 
2 2 

746.     Creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor – 10 acţiuni. 

  1.optimizarea proceselor de planificare, organizare, conducere şi 

executare a misiunilor din competenţă. 

  2. creşterea calităţii documentelor operative şi de suport. 

  3.intensificarea activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor 

antisociale. 

  4. reducerea timpului de intervenţie la evenimente şi creşterea calităţii 

serviciului prestat 

  5.dezvoltarea componentei de analiză a informaţiilor la nivel operaţional. 

  6. repartizarea judicioasă a efectivelor de jandarmi şi intensificarea 

acţiunilor de prevenire şi combatere a fenomenelor antisociale în special 

în zonele cu grad de risc  

  7. creşterea performanţei în îndeplinirea misiunilor pentru 

supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului 

silvic. 

  8.creşterea performanţei în îndeplinirea misiunilor pentru asigurarea unui 

climat de ordine şi siguranţă în instituţiile de învăţământ. 

  9. analiza permanentă a situaţiei operative sub aspectul 

evoluţiei faptelor antisociale săvârşite în zona de responsabilitate, 

executării unor acţiuni independente sau în cooperare /colaborare, de 

prevenire şi combatere a activităţilor infracţionale şi contravenţionale. 

  10. asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în zonele turistice 

din judeţ, în sezonul estival 2020, cu accent pe zona montană a judeţului 

Dâmboviţa, respectiv Platoul Montan Bucegi. 

01.01-31.12. 

2020 
10 10 



70 

 

Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

747.    Creşterea  nivelului de siguranţă a obiectivelor, bunurilor şi 

valorilor din competenţă – 7 acţiuni. 

  1.combaterea ameninţărilor privind integritatea obiectivelor, bunurilor şi 

valorilor; 

  2.adaptarea dispozitivelor în executarea misiunilor de pază şi protecţie a 

transporturilor; 

  3.adoptarea unor dispozitive flexibile, prin implementarea analizelor de 

risc la securitatea fizică a obiectivelor din responsabilitatea 

inspectoratului; 

  4. implicarea personalului unităţii în elaborarea şi implementarea 

cadrului  normativ specific adaptat la contextul socio – economic actual; 

  5. implementarea şi utilizarea mijloacelor tehnice moderne de pază şi 

monitorizare la obiectivele din competenţă; 

  6. operaţionalizarea şi specializarea structurilor de intervenţie, proiectate 

pe specificul misiunilor; 

 7. coordonarea activităţilor personalului cu atribuţii în planificarea, 

organizarea şi executarea misiunilor din competenţă. 

01.01-31.12. 

2020 
7 7 

748.    Prevenirea evenimentelor provocate de sustrageri de produse 

petroliere din conductele magistrale de transport   – 3 acţiuni. 

  1. prevenirea şi combaterea  faptelor cu caracter infracţional sau 

contravenţional; 

  2.evaluarea permanentă şi redimensionarea dispozitivelor de pază şi 

protecţie, în raport cu necesităţile operaţionale; 

  3. pregătirea şi desfăşurarea competenţelor de dispozitiv în întreaga 

gamă a posibilităţilor acţionale, pentru  dezvoltarea capacităţii de reacţie 

în îndeplinirea tuturor ipotezelor prognosticate.  

01.01-31.12. 

2020 
3 3 

749.  Creşterea performanţei în domeniul activităţilor de cercetare 

documentare a misiunilor ce revin Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Dîmboviţa – 2 acţiuni. 

  1.asigurarea suportului informativ al misiunilor din competenţă raportat 

la riscurile identificate; 

  2. verificarea şi documentarea unor aspecte de interes operativ cu impact 

în organizarea şi executarea misiunilor specifice. 

01.01-31.12. 

2020 
2 2 

750.  Realizarea unei performanţe crescute în domeniul managementului 

operaţional – 4 acţiuni. 

  1.creşterea performanţei în activitatea de management stări excepţionale; 

  2.creşterea performanţei în activitatea de cooperare interinstituţională; 

  3.perfecţionarea activităţii în domeniul realizării capacităţii operaţionale 

a structurilor din inspectorat şi a managementului situaţiilor de urgenţă 

conform competenţelor; 

  4.creşterea perfomanţei în domeniul monitorizării misiunilor şi 

evenimentelor. 

01.01-31.12. 

2020 
4 3 

751.      Realizarea unui sistem de control eficient menit să cuantifice 

realizarea cantitativă şi calitativă a performanţei structuriilor 

inspectoratului  – 3 acţiuni. 

  1. creşterea eficienţei activităţii de control; 

  2.creşterea performanţei în activitatea de control managerial intern; 

  3. îndrumarea metodologică a personalului cu atribuţii pe linia 

dezvoltării controlului managerial intern din Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Dâmboviţa.  

 

01.01-31.12. 

2020 
3 3 

752.     Respectarea legislaţiei în domeniul financiar şi încadrarea în 01.01-31.12. 3 3 
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bugetele alocate – 3 acţiuni. 

  1. optimizarea activităţii de buget – contabilitate, decontări buget alocat; 

  2. prioritizarea fondurilor alocate pe domenii de activitate în funcţie de 

evoluţia situaţiei operative; 

  3. respectarea strictă a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 

prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea, plata, 

înregistrarea cheltuielilor.  

2020 

753.    Creşterea  performanţei în domeniul psihologic, pentru eliminarea 

disfuncţionalităţilor la nivelul grupurilor – 3 acţiuni. 

  1.optimizarea climatului psihosocial la nivelul inspectoratului, prin 

identificarea şi gestionarea disfuncţionalităţilor la nivelul grupurilor 

profesionale; 

  2.respectarea reglementărilor legale în vigoare şi uniformizarea bateriilor 

de teste destinate evaluării personalului; 

  3.consilierea conducerii instituţiei în vederea fundamentării unor decizii 

privind managementul unităţii. 

01.01-31.12. 

2020 
3 3 

754.    Creşterea performanţei activităţii în domeniul comunicaţiilor şi 

tehnologia informaţiilor, necesar bunei funcţionări a I.J.J. Dâmboviţa 

– 3 acţiuni. 

  1.menţinerea în stare de funcţionare, dezvoltare şi modernizare a 

sistemelor de comunicaţii din inspectorat; 

  2.eficientizarea comunicării cu elementele din dispozitiv participante la 

misiunile încredinţate, precum şi reducerea timpului de raportare a 

situaţiilor şi răspunsurilor la ordinele eşalonului superior; 
  3.creşterea performanţei activităţii de management integrat, proiecte şi 

reglementări T.I.C. 

01.01-31.12. 

2020 
3 3 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

755.  Oferirea de servicii de calitate pentru cetăţenii care solicită eliberarea 

actelor de identitate, prin coordonarea corectă a serviciilor locale de 

evidenţă a persoanelor. 

2020 1 1 

756.  Coordonarea şi controlarea serviciilor locale pentru a se implementa şi 

respecta prevederile legale cu privire la evidenţa persoanelor, ca urmare a 

modificării legislaţiei în materie. 

2020 28 28 

757.  Actualizarea corectă a bazei de date, cu toate informaţiile necesare, 

pentru ca aceasta să reflecte realitatea existentă , în vederea cunoaşterii 

populaţiei, mişcării acesteia, comunicării de date şi informaţii instituţiilor 

publice, persoanelor fizice şi juridice interesate, precum şi pentru 

eliberarea documentelor necesare cetăţenilor romani în relaţiile cu statul, 

cu persoanele fizice şi juridice. 

2020 1 1 

758.  Eliberarea de acte de identitate tip carte de identitate pentru toţi cetăţenii 

care nu şi-au schimbat vechile buletine de identitate, inclusiv prin acţiuni 

cu camera mobilă. 

2020 25 20 

759.  Eliberarea de acte de identitate pentru toate persoanele majore care nu au 

încă un act de identitate, inclusiv prin acţiuni cu camera mobilă. 

2020 25 20 

760.  Reducerea la minim a numărului de persoane cu acte de identitate 

expirate, inclusiv prin acţiuni cu camera mobilă. 

2020 25 20 

761.  Oferirea de informaţii corecte şi complete instituţiilor publice, 

persoanelor fizice şi juridice interesate. 

2020 1 1 

762.  Obţinerea unui termen cât mai scurt pentru eliberarea cărţilor de 

identitate 

 

2020 1 1 
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763.  Înfiinţarea de noi servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor  

(Niculeşti) 

 

2020 

1 1 

764.  Ajutarea a cât mai multe persoane, aflate în situaţii dificile – bolnave, 

nedeplasabile, etc., să obţină noi acte de identitate, care să reflecte corect 

situaţia lor la momentul respectiv. 

Permanent 

1 1 

765.  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. 

La solicitarea 

persoanelor şi 

instituţiilor 

interesante 

 

1 1 

766.  Verificări anuale pe linie de stare civilă la cele 89 localităţi ale  judeţului 2020 1 1 

767.  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, 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. 

2020 1 1 

768.  Intensificarea acţiunilor de popularizare în mass-media locală şi centrală 

a 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 domiciliul şi reşedinţa şi să confirme datele de identitate ale 

titularului în baza documentelor doveditoare stabilite de legislaţia în 

vigoare, 

2020 1 1 

769.  Primirea, verificarea şi avizarea dosarelor de rectificare a actelor de stare 

civilă, transcriere a actelor de stare civilă din străinătate, a întocmirilor 

ulterioare şi reconstituirilor de acte, schimbările de nume pe cale 

administrativă. 

2020 1 1 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa  

770.  Obiectivul nr.1 

Reducerea numărului de obiective puse în funcțiune, care funcţionează 

fără autorizaţie de securitate la incendiu 

31.12.2020 6 6 

771.  Obiectivul nr.2  

Scăderea numărului de victime şi a numărului de incendii la gospodăriile 

populaţiei din mediul rural 

31.12.2020 37 37 

772.  Obiectivul nr.3  

Scăderea numărului de incendii generate de focul deschis utilizat la 

arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale 

31.12.2020 15 15 

773.  Obiectivul nr.4  

Dezvoltarea capacității profesionale a personalului 
31.12.2020 10 10 

774.  Obiectivul nr.5  

Aducerea la starea de functionalitate a spaţiilor destinate CJCCI 

Dâmboviţa prin realizarea racordului de energie electrică și 

compartimentarea sălii de ședință. 

31.12.2020 4 4 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 

775.  Evaluarea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2020 1 1 
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2020. 

776.  Prezentarea actualizării  componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Dâmboviţa a Secretariatului Tehnic Permanent şi a Grupurilor de 

Suport Tehnic. 

2020 1 1 

777.  Stabilirea personalului care participă la pregătirea în domeniul situaţiilor de 

urgenţă – Elaborarea ordinului prefectului în baza propunerilor ISU. 

2020 1 1 

778.  Efectuarea de controale  pentru salubrizarea cursurilor de apă în vederea 

sporirii capacităţii de scurgere a apei în cazul creşterii accentuate a debitelor  

2020 1 1 

779.  Prezentarea pentru analiză şi avizare a planului Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dâmboviţa, pentru asigurarea resurselor 

umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe 

anul 2020. 

2020 1 1 

780.  Stabilirea măsurilor adecvate contextului avertizării meteorologice COD 

GALBEN de ninsori însemnate cantitativ (zona montană a jud. Dâmboviţa). 

2020 1 1 

781.  Stabilirea măsurilor adecvate contextului avertizărilor meteorologice COD 

GALBEN GALBEN şi COD PORTOCALIU de temperaturi foarte scăzute. 

2020 1 1 

782.  Discutarea şi supunerea spre aprobare a măsurilor propuse pentru 

implementarea, la nivel judeţean, a prevederilor HG nr. 557/2016 privind 

managementul tipurilor de risc, astfel cum au fost prezentate în şedinţa 

Colegiului Prefectural/14.02.2020; Prezentarea Concepţiei naţionale de 

răspuns în caz de inundaţii; (nr. IGSU 1510/Op/07.02.2020); Diverse: 

Prezentarea Centralizatorului cu drumurile judeţene, drumurile locale, 

cursurile de ape, suprafeţele de teren şi alte imobile afectate de calamităţi în 

perioada iunie 2017 - februarie 2020. 

2020 1 1 

783.  Stabilirea măsurilor adecvate contextului avertizărilor meteorologice COD 

GALBEN GALBEN şi COD PORTOCALIU de ninsori însemnate cantitativ. 

2020 1 1 

784.  Stabilirea măsurilor necesare pentru paza bunurilor materiale ale familiilor 

evacuate în baza deciziei de evacuare semnate de preşedintele CLSU 

Glodeni. 

2020 1 1 

785.  Aprobarea raportului privind Efectele alunecărilor de teren din comunele 

Văleni Dâmboviţa şi Glodeni; Aprobarea raportului privind Efectele 

fenomenelor hidro-meteorologice asupra infrastructurii în perioada 27.02- 

30.03.2020. 

2020 1 1 

786.  Aprobarea Situaţiei cu efectele produse asupra unor construcţii ale MAI din 

judeţ datorită fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada 

ianuarie 2020 - februarie 2020. 

2020 1 1 

787.  Aprobarea documentelor aferente promovării unui proiect de hotărâre a 

guvernului pentru alocarea de fonduri necesare intervenţiei în regim de 

urgenţă pentru reducerea efectelor alunecării de teren care a afectat Glodeni, 

jud. Dâmboviţa. 

2020 1 1 

788.  Adoptarea măsurilor necesare în situaţia generată de întreruperea alimentării 

cu apă potabilă în comuna Finta, datorită neîndeplinirii condiţiilor de calitate 

a apei 

2020 1 1 

789.  Aprobare Plan masuri Sezon cald/estival 2020 2020 1 1 

790.  Aprobarea unor hotărâri ale C JSU în vederea efectuării demersurilor de 

elaborare a proiectelor de acte normative privind alocarea de ajutoare sub 

formă de materiale de construcţii pentru comunele Văleni-Dâmboviţa şi 

Glodeni, jud. Dâmboviţa, grav afectate de alunecări de teren în anul 2020 

2020 1 1 

791.  Prioritizarea obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice 

periculoase din perioada iunie-iulie 2020, în vederea întocmirii şi înaintării 

solicitărilor de alocare a resurselor pe care le aprobă Guvernul României. 

2020 1 1 

792.  Aprobare obiective afectate  2020 1 1 

793.  Efecte negative fenomene hidrometeorologice în UAT 2020 1 1 

794.  Eroziuni de mal  2020 1 1 
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795.  Aprobare Plan Sezon Rece. 2020 1 1 

13. CULTURĂ  
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Dâmboviţa 

796.    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 

  

    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 

 2020 

110 actiuni 

15 acțiuni 

60 avize/actiuni 

6 actiuni 

4 acțiuni 

2 actiuni 

4 acțiuni 

5 acțiuni 

3 acțiuni 

261 acțiuni 

5 acțiuni 

236 avize/actiuni 

--- 

2 acțiuni 

-- 

2 acțiuni 

1 acțiuni 

1 acțiuni 

797.  Promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor 

 

2020  

2 acțiuni 

 

1 acțiuni 
798.  Sprijin acordat tuturor  ONG-urilor cu activitate în domeniul culturii  2020 2 acțiuni 1 acțiuni 
799.  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 

2020  

2 acțiuni 

 

--- 

800.  

Monitorizarea strictǎ şi actualizarea permanentǎ a bazei de date a 

instituţiei şi actualizarea Listei monumentelor istorice si de for public 

2020  

 

3 acțiuni 

 

 

10 acțiuni 

 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa  - Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa 

801.  De Dragobete 

 

februarie 2 2 

802.  Festivalul „Art For You”  

 

aprilie 1 1 

803.  Concursul Naţional de Poezie „Constantin Virgil Bănescu” mai   
804.  De Rusalii – târg, ediția a VII-a iunie 3 3 
805.  Tabăra de pictură  

 

iulie 2 2 

806.  Sărbătorirea Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul 

Ţării Româneşti 

august 2 2 

807.  Târgul Meşterilor Populari, organizat cu ocazia Zilelor Municipiului 

Târgovişte, ediția a XVIII-a 

septembrie 1 1 

808.  Tabăra naţională de sculptură şi istoria artelor „Vasile Blendea” septembrie 2 2 
809.  Colocviul Internaţional „Latinitate-Romanitate-Românitate” septembrie 1 1 
810.  Festivalul Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur” octombrie 4 4 
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811.  Concursul Naţional de Literatură “Moştenirea Văcăreştilor” noiembrie 5 5 
812.  Spectacol folcloric extraordinar „De Crăciun, cu ai tăi...” decembrie 1 1 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa  - Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” 
813.  “Ziua Culturii Naţionale” 

-eveniment aniversar- 

(cu această ocazie, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” 

Târgovişte a permis accesul gratuit în toate muzeele din judeţ) 

15 Ianuarie 2020 1 1 

814.  Ziua Culturii Naţionale, la Muzeul „Casa Romanței”  

(eveniment cultural dedicat celebrării prin romanță a patrimoniului poetic 

național) 

(1) 

15 Ianuarie 2020 1 1 

815.  ”Cuvinte potrivite în context contemporan”  

- expoziţie literară –  

 

16 Ianuarie 2020 1 1 

816.  Ziua Unirii la „Casa Romanței” 23 Ianuarie 2020 
0 1 

817.  “Cu şi despre Caragiale” 

-proiect educaţional- 

(eveniment dedicat marelui dramaturg român I. L. Caragiale) 

 

30 ianuarie 2020 

 

5 februarie 2020 

1 1 

818.  “Ambasadorii Muzicii” – recital instrumental 9 februarie 2020 
0 1 

819.  ”Finețuri din casele târgoviștenilor”  

(expoziţie de artă decorativă) 
17 februarie – 

31 mai 2020 

0 1 

820.  ”Costumul popular românesc – artă şi tradiţie” 

(expoziţie etnografică) 
24 februarie – 

31 martie 2020 

0 1 

821.  “Vestitorii Primăverii” 

proiect educaţional) 

 

 

27 februarie 

2020 

1 1 

822.  Mărțișorul și romanţa, comori ale patrimoniului românesc 05-06 martie 

2020 
0 1 

823.  Doamnele artei românești în colecția de artă 

(cu lucrări din colecțiile de artă și sculptură) 

Reprogramată şi organizată în perioada 15 septembrie - 31 noiembrie 

2020 

28 februarie – 

30 aprilie 2020  

(perioada până 

la 1980) 

5 mai – 30 iunie 

(perioada 

contemporană) 

1 1 

824.  Programul educaţional „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

 

30 martie – 3 

aprilie 2020 
1 0 

825.  Săptămâna Porților Deschise la Casa atelier gravor „Gabriel Popescu” din 

Vulcana Pandele 

 

aprilie 2020 
1 0 

826.  
“Independenţa – năzuinţa seculară a naţiunii române” 

-proiect educaţional- 

mai 2020 
1 0 

827.  
„Port și tradiții din Cartierul Matei Voievod Târgoviște” 

(expoziţie temporară) 

mai 2020 
1 0 
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828.  Expoziţia “Palete 10”, a profesorilor de arte şi artiştilor plastici locali 11 – 25 mai 

2020 
1 0 

829.  Expoziţia lucrărilor de atestat profesional ale elevilor Liceului de Arte 

„Balaşa Doamna” 

8 – 16 iunie 

2020 
1 0 

830.  „Povestiri balcanice” -Expoziție de costume populare la Palatul 

Brâncovenesc de la Potlogi 

20 - 21 iunie 

2020 
0 1 

831.  ”Povestea iei” - expoziţie etnografică organizată cu ocazia Zilei 

Internaționale a Iei 

24 iunie – 24 

iulie 2020 
0 1 

832.  „Poveștile Dunării” - Expoziție foto - documentară 18-28 iulie 2020 
0 1 

833.  Online Performance “România Infinită” la Curtea Domnească din 

Târgovişte 

(eveniment cultural muzical) 

8 august 2020 
0 1 

834.  Expoziţia de pictură și iconografie “Mir și Borangic - Omagiu 

Brâncovenilor” 

12-30 august 

2020 
0 1 

835.  Lansarea cărţilor de ficţiune istorică „Blestemul Corbilor” şi „Când 

spadele se frâng”, autor: Drăgoi Emil Laurențiu 

5 septembrie 

2020 
0 1 

836.  Atelier de pictură pe sticlă în cadrul proiectului „Povestiri balcanice – de 

la mozaic la vitraliu” 

5 septembrie 

2020 
0 1 

837.  Concertul de muzică clasică “Past Forward” inițiat de UCIMR – Uniunea 

de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România 

12 septembrie 

2020 
0 1 

838.  Programul educaţional  

„Vacanţă la muzeu” 

 

iulie – august 

2020 
1 0 

839.  Ziua Portilor Deschise pe Șantierul Arheologic Geangoești – Hulă 

 

august 2020 
1 0 

840.  
Târgoviștea în lumina cercetarilor arheologice din ultimii 30 de ani 

(expoziţie temporară) 

 

septembrie – 

decembrie 2020 
1 0 

841.  
Participarea la Târgul de Turism al României 2020 

(1) 

noiembrie 2020, 

romexpo, 

bucureşti 

1 0 

842.  
„România Mare - un vis devenit realitate” (proiect educaţional) 

(1) 

noiembrie 2020 
1 0 

843.  Ediţia pilot a proiectului muzical „Jazz Cave Festival” 03 octombrie 

2020 
0 1 

844.  „MOMENT” - Expoziție de pictură 1 - 31 octombrie 

2020 
0 1 

845.  Seria de expuneri lunare “Comori în obiectiv” – Lacrimariu 

(expoziţie temporară de obiecte descoperite pe cale arheologică) 

1 - 31 octombrie 

2020 
0 1 

846.  Concursul Naţional de Literatură 

„Moştenirea Văcăreştilor” – ediţia a LII-a  

5 – 6 noiembrie 

2020 
1 1 

847.  Noaptea Muzeelor, ediţia a XVI-a 14 noiembrie 

2020 
1 1 

848.  Redeschiderea Muzeului de Etnografie şi Folclor Pucioasa 14 noiembrie 

2020 
0 1 

849.  Seria de expuneri lunare “Comori în obiectiv” – Inele sigilare medievale 

(expoziţie temporară de obiecte descoperite pe cale arheologică) 

noiembrie - 

decembrie 2020 
0 1 
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850.  Expoziţia „Poveşti cu parfum de epocă” decembrie 2020 

– ianuarie 2021 
0 1 

851.  Expoziţia de pictură "Efigii istorice" a artistului plastic Valentin Tănase decembrie 2020 

– ianuarie 2021 
0 1 

852.  Bienala de Artă Plastică ”Gheorghe Petrașcu”, 

ediția a XV-a 

26 noiembrie 

2020 – 31 

ianuarie 2021 

1 1 

Biblioteca judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” 

853.  
 Dezvoltarea serviciilor informatizate ale bibliotecii 

1. introducerea etapizată în baza de date a fondului de documente 

existent în colecţiile bibliotecii  

2. barcodarea cărţilor introduse în sistem informatizat   

3. eliberarea de permise tip card PVC pentru utilizatorii din sistemul 

informatizat   

a.  

1 ianuarie 

– 

31 decembrie 

2020 

 

 

- 21982 (u.b. introduse) 

- 22040 (u.b. barcodate) 

- 1690 (card PVC, 

utilizatori) 

 

 

 

- 21982 (u.b. introduse) 

- 22040 (u.b. barcodate) 

- 1690 (card PVC, 

utilizatori) 

 

 

854.  
 Diversificarea şi adecvarea permanentă a politicilor de achiziţii în 

vederea optimizării cerinţelor de informare ale utilizatorilor 

1. Achiziții  

2. Donații  

3. Depozit legal  

4. Împrumut /Schimb interbibliotecar  

 

1 ianuarie 

– 

31 decembrie 

2020 

 

 

 

 

 

- 4805 u.b. 

- 1136 u.b. 

- 466 u.b. 

- 7 

 

 

 

 

 

 

- 4805 u.b. 

- 1136 u.b. 

- 466 u.b. 

- 7 

 
855.  

 Programul editorial al Bibliotecii Judeţene 

1. Editarea Calendarului anual al evenimentelor social-culturale  

2. Editarea Revistei Curier: 2020 (două numere) 

3. Editarea lucrării „100 de ani de lectură publică la Târgovişte” 

Bibliografia Dâmboviţei     

1 ianuarie 

– 

31 decembrie 

2020 

 

 

1. Editarea Calendarului 

anual al diverselor forme de 

manifestări culturale 

2. Editarea Revistei Curier, 

Nr. 1 şi 2/2020 

3. Editarea lucrării „100 de 

ani de lectură publică la 

Târgovişte” 

a. 4. Bibliografia 

Dâmboviţei (6 ani: 

2014-2019) 

 

 

1. Realizat 

 

2. Realizat 

 

3. Realizat 

 

4. Realizat 

 

856.  
 Dezvoltarea bibliotecii digitale 

1. digitizarea vederilor  

1 ianuarie 

– 

31 decembrie 

2020 

 

 

- 500 u.b. 

 

 

1. Realizat 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

2. digitizarea discurilor de vinil   

3. digitizarea presei arhivate pe microfilme 

4. digitizarea manuscriselor     

 

- 265 u.b. 

- 4 role 

a. - 730 u.b 

2. Realizat 

3. Realizat 

4. Realizat 

a.  
857.  

 Organizarea de acțiuni culturale destinate stimulării interesului 

publicului tânăr pentru cultura și istoria națională 

1. Concursul „24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor” 

2. „Pe urmele lui Brâncuși”  

3. Program dedicat zilei de „Dragobete” 

4. Programul „Pedagogia – de la clasici la contemporani”, dedicat 

Zilei Internaţionale a Educaţiei 

5. Program dedicat Zilei Naţionale de Comemorare a Holocaustului 

(expoziţie de carte şi dezbaterea „Xenofobie şi antisemitism în 

secolul al XX-lea”) 

 

1 ianuarie 

– 

31 decembrie 

2020 

 

 

 

 

 

-  1 activitate (23 ianuarie 

2020) 

 

-  1 activitate (19 februarie 

2020) 

-  1 activitate (24 februarie 

2020)  

-  1 activitate (5 octombrie 

2020) 

 

- 1 activitate (8-9 octombrie 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizat 

 

- Realizat 

- Realizat 

- Realizat 

 

- Realizat 

 

 

 

858.  
 Dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă 

a. Programul „Seara de carte la Târgovişte” 

b. Clubul seniorilor 

c. Cercul de pictură 

d. Clubul de filosofie 

e. Clubul Artelor 

f.  

1 ianuarie 

– 

31 decembrie 

2020 

 

 

- 7  activităţi 

- 9 activităţi 

- 22 activităţi 

- 7 activităţi 

- 1 activitate 

 

 

 

- 7  activităţi 

-  9 activităţi 

- 22 activităţi 

 -  7 activităţi 

- 1 activitate 

 
859.  

 Realizarea programului de animaţie culturală de tradiție al 

instituției 

1. Ziua Culturii Naţionale 

2. Programul „Vacanţa la bibliotecă”, ediţia a XII-a 

3. Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu”, ediţia a XIX-a 

4. Expoziții tematice (tradiţionale) 

5. Lansări de carte 

 

1 ianuarie 

– 

31 decembrie 

2020 

 

 

 

-   1 activitate (15 ianuarie 

2020) 

-   1 activitate (iulie 2020) 

 

-  1 activitate(5-8 septembrie 

2020) 

 

-  129  

 

 

 

 

-   1 activitate  

-   1 activitate  

 

-   1 activitate  

 

-  129  

 

860.  
 Evenimente culturale desfăşurate online 

1. „Costumul popular, rost și rostire românească” - Ziua Universală a 

Iei  

2. „Cel mai tare costum de Halloween” – concurs  

3. „Halloween-ul pro și contra” - dezbatere la care au participat 

1 ianuarie 

– 

31 decembrie 

2020 

 

 

-  1 activitate (24 iunie 2020) 

 

-  1 activitate (26-29 

octombrie) 

 

 

-  Realizat  

 

- Realizat 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

bibliotecari, educatori, profesori, etnologi dar și reprezentanți ai 

Bisericii Ortodoxe Române 

4. ”Orașul meu, orașul tău” – concurs pentru copii 

5. Zilele Bibliotecii 

6. Proiectul  „Săniuța cu povești” (maraton de poveşti) 

7. Școala altfel: Poveste de iarnă la bibliotecă  

8. Proiectul Ascultă 5 minute de muzică clasică (facilitează apropierea 

copiilor de muzica clasică, prin audiția concretă a materialelor puse la 

dispoziție de Radio România Muzical ) 

9. Proiectul educațional „Joia Cu Carte împrietenește copiii cu carțile și 

promovează cititul” (partener în proiectul  Asociației Tricycle, 

Incubator107 Sibiu) 

 

a.  

 

- 1 activitate (30 octombrie) 

 

 

 

 

- 1 activitate (noiembrie–

decembrie 2020) 

 

 

- 1 activitate (23-27 

noiembrie 2020) 

- 1 activitate (20 noiembrie -  

23 decembrie 2020) 

- 1 activitate (18 decembrie) 

 

- 1 activitate (decembrie 

2020) 

 

 

 

 

- 1 activitate (decembrie 

2020) 

 

 

 

 

- Realizat 

 

 

 

 

- Realizat 

 

 

- Realizat 

- Realizat 

 

- Realizat 

 

- Realizat 

 

 

 

 

- Realizat 

 

 

a.  

861.  
 Proiecte şi cursuri cu participare online 

1. Proiectului „Olimpiada de Benzi Desenate” 

2. Proiectul ”Trenulețul cu povești” 

3. ”Genial.ly pe înțelesul tuturor” – curs online pentru a afla noi 

modalități de a face atractive informațiile predate în mediul online 

4. „Împreună pentru comunități digitale dezvoltate - experiența 

bibliotecilor publice în proiectul COLIBLITE” organizat de 

Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR) în parteneriat cu Asociația ActiveWatch 

 

5. Curs - Utilizarea platformelor on-line: Zoom, Google Meet și Webex 

6. Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură, 

cunoaștere și dezvoltare”, ediția a 2-a, 2020 

7. Schimb de experiență cu alte centre EDIC din Uniunea Europeană 

8. „Sfoara virtuală” (întâlnire de lucru a bibliotecarilor din bibliotecari 

din România și Republica Moldova) 

9. „Dezvoltarea Culturii Organizaționale în Biblioteci în contextul 

COVID-19 ” (Webinar pentru promovarea unui mediu de 

comunicare de natură cultural-educativ printr-o dezbatere ce a reunit 

specialiști din bibliotecile universitare, școlare și publice din țară și 

din Republica Moldova) 

  

 

-  1 activitate (iulie – 

octombrie 2020) 

 

-  1 activitate (iulie – 

septembrie 2020) 

-  1 activitate (12 august 

2020) 

 

 

 

-  1 activitate (12 august 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  1 activitate (25 august 

2020) 

 

 

-  Realizat   

 

-  Realizat   

-  Realizat   

 

 

 

-  Realizat   

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Realizat   

 

-  Realizat     

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FGenial.ly%2F%3Ffbclid%3DIwAR1_I9MDuTz3WbILgfKPqMbBFI1QWQks4_Z9cTJXbCJGCG_-qV2BpfDP7N4&h=AT0_akxA0SNO_LVDGtHnPAuhC-85DeCse2F7sA5JFfnN7BcyOVteuGInRk2s9IejqbzNNOrBr76a0kTVbV_Cg6R42UPq_3psdJxOJXbBLulb_U-Ow3TPwzCOiu0I_WisM5yPGD78xDBNeuoDIFRGbPyhh2GnOaYPRlOf-TU8yuqVg8S5oIevsuiShlicdYfrC9qrWqCIOpi9XCskACi3RwLJpN3IIh_Lgt6Zg_Xj5-emDnQfWfBc5qa0tS-O7xXGWIiVnLp7gkrhiVfHyhEVmqDXGYymRDpuG0mq0BeTMyM6IV4_GGHh-pwH5etGgAoMZbyMmzgC2MEI5L4nl4h_l25kQhrI2hQhv5pYbQhSGt2Zp1YqDlZLDgbOV_KEs2
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

10. Conferința științifică internațională - Symposia Investigatio 

Bibliotheca cu tema "Bibliotecile din învățământ în proces continuu 

de dezvoltare și transformare" (participant la conferinţa organizată 

de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.) 

11. Utilizarea platformei YOOM (program de pregătire profesională) 

12. Lecție publică despre „Accesul la informație (conținut) și licențe 

deschise" (programului dedicat Zilelor Științei, ediția 3 –a) 

13. Cum gestionăm schimbările aduse de pandemia de Covid 19? - 

întâlnire cu medicul Raed Arafat  

14. La o cafea online cu bibliotecarii (Conferinţă organizată de Centrul 

Național de Excelență Profesională din Republica Moldova) 

15. Proiectul „Atenție, se filmează un picționar!” (participant în proiectul 

realizat de Asociația Informală a Vocilor pentru Incluziune, 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” și Asociația GHEP) 

16. Secrete Santa (activitate nonformală întâlnire cu bibliotecari de la 

bibliotecile publice din România) 

  

 

-  1 activitate (30 septembrie 

– 1 octombrie 2020) 

 

 

-  1 activitate (21-24 

septembrie  2020) 

 

 

-  1 activitate (16 octombrie 

2020) 

 

 

 

-  1 activitate (28 octombrie 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  1 activitate (19 octombrie 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

-  1 activitate (5 noiembrie 

2020) 

 

-  1 activitate (6 noiembrie 

2020) 

 

 

 

 

- 1 activitate (9 decembrie 

2020) 

 

 

 

- 1 activitate (16 decembrie 

2020) 

 

 

 

-  Realizat     

 

 

-  Realizat     

 

 

-  Realizat     

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizat 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizat 

 

- Realizat 

 

 

 

 

- Realizat 

 

 

 

- Realizat 

 

 

 

- Realizat 

 

 

 

 

 

- Realizat 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

- 1 activitate (17 decembrie 

2020) 

 

 

 

 

 

- 1 activitate (23 decembrie 

2020) 

 

 

 
862.  

 Activităţi online 

1. Documente electronice difuzate online 

2. Informaţii online  

3. Recenzii online 

4. Expoziții tematice (online) 

  

1 ianuarie 

– 

31 decembrie 

2020 

 

 

-  320 

-  1721 

-  1371 

-  160 

 

 

-  320 

-  1721 

-  1371 

-  160 

863.  
 Dezvoltarea bibliotecii virtuale 

1. Realizarea paginilor social media ale secţiilor bibliotecii 

2. Audio povești la Biblioteca Județeană Dâmbovița 

  

1 ianuarie 

– 

31 decembrie 

2020 

 

 

-  9 pagini Facebook de 

prezentare 

 

- 14 poveşti audio 

 

 

 

- 9 pagini Facebook (pentru 

promovarea activităţii 

secţiilor bibliotecii) 

- 14 poveşti audio 

(promovate pe pagina de 

facebook a bibliotecii) 
864.  

 Proiecte şi cursuri cu participare online 

17. Proiectului „Olimpiada de Benzi Desenate” 

18. Proiectul ”Trenulețul cu povești” 

19. ”Genial.ly pe înțelesul tuturor” – curs online pentru a afla noi 

modalități de a face atractive informațiile predate în mediul online 

20. „Împreună pentru comunități digitale dezvoltate - experiența 

bibliotecilor publice în proiectul COLIBLITE” organizat de 

Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR) în parteneriat cu Asociația ActiveWatch 

21. Curs - Utilizarea platformelor on-line: Zoom, Google Meet și Webex 

22. Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură, 

cunoaștere și dezvoltare”, ediția a 2-a, 2020 

23. Schimb de experiență cu alte centre EDIC din Uniunea Europeană 

24. „Sfoara virtuală” (întâlnire de lucru a bibliotecarilor din bibliotecari 

din România și Republica Moldova) 

25. „Dezvoltarea Culturii Organizaționale în Biblioteci în contextul 

COVID-19 ” (Webinar pentru promovarea unui mediu de 

comunicare de natură cultural-educativ printr-o dezbatere ce a reunit 

specialiști din bibliotecile universitare, școlare și publice din țară și 

din Republica Moldova) 

26. Conferința științifică internațională - Symposia Investigatio 

   

 

-  Realizat   

 

-  Realizat   

-  Realizat   

 

 

 

-  Realizat   

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Realizat   

 

-  Realizat     

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FGenial.ly%2F%3Ffbclid%3DIwAR1_I9MDuTz3WbILgfKPqMbBFI1QWQks4_Z9cTJXbCJGCG_-qV2BpfDP7N4&h=AT0_akxA0SNO_LVDGtHnPAuhC-85DeCse2F7sA5JFfnN7BcyOVteuGInRk2s9IejqbzNNOrBr76a0kTVbV_Cg6R42UPq_3psdJxOJXbBLulb_U-Ow3TPwzCOiu0I_WisM5yPGD78xDBNeuoDIFRGbPyhh2GnOaYPRlOf-TU8yuqVg8S5oIevsuiShlicdYfrC9qrWqCIOpi9XCskACi3RwLJpN3IIh_Lgt6Zg_Xj5-emDnQfWfBc5qa0tS-O7xXGWIiVnLp7gkrhiVfHyhEVmqDXGYymRDpuG0mq0BeTMyM6IV4_GGHh-pwH5etGgAoMZbyMmzgC2MEI5L4nl4h_l25kQhrI2hQhv5pYbQhSGt2Zp1YqDlZLDgbOV_KEs2
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

Bibliotheca cu tema "Bibliotecile din învățământ în proces continuu 

de dezvoltare și transformare" (participant la conferinţa organizată 

de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.) 

27. Utilizarea platformei YOOM (program de pregătire profesională) 

28. Lecție publică despre „Accesul la informație (conținut) și licențe 

deschise" (programului dedicat Zilelor Științei, ediția 3 –a) 

29. Cum gestionăm schimbările aduse de pandemia de Covid 19? - 

întâlnire cu medicul Raed Arafat  

30. La o cafea online cu bibliotecarii (Conferinţă organizată de Centrul 

Național de Excelență Profesională din Republica Moldova) 

31. Proiectul „Atenție, se filmează un picționar!” (participant în proiectul 

realizat de Asociația Informală a Vocilor pentru Incluziune, 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” și Asociația GHEP) 

32. Secrete Santa (activitate nonformală întâlnire cu bibliotecari de la 

bibliotecile publice din România) 

-  Realizat     

 

 

-  Realizat     

 

 

-  Realizat     

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizat 

 

 

14. TINERET ŞI SPORT 

Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Dâmboviţa 

În domeniul sportului 

865.  Cupa de iarna – BOX 17.01 1 1 

Cupa Martisorului – HANDBAL 17.03 1 1 

În domeniul tineretului 

866.  Întocmirea şi aprobarea a calendarului de acţiuni proprii şi/sau în 

parteneriat ale DJST Dâmboviţa pe anul 2020 

ianuarie- martie 

2020 

1 1 

867.  Consiliere oferită ONG-urilor, privind metodologia de finanţare a 

proiectelor de tineret în anul 2020 

martie-aprilie 

2020 

1 1 

868.  Organizarea Concursului Local de Proiecte de Tineret(CLPT) pentru 2020 martie-mai 

2020 

1 1 

869.  Organizarea, finanţarea şi decontarea proiectelor  de tineret proprii ale 

DJST Dâmboviţa 

aprilie-

decembrie  

2020 

4 4 

870.  Finanţarea, monitorizarea şi decontarea acţiunilor/proiectelor de/pentru 

tineret ale ONGT 

iunie-decembrie 

2020 

4 4 

15. ALTELE 

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa 

STATISTICA ECONOMICĂ 

STATISTICA AGRICULTURII 

871.  

PVPC 

Producţia vegetală la principalele culturi în anul agricol 2019-2020 
06.02.20 1 1 

EPA 

Efectivele de animale existente la 1 decembrie și producția animală în 

anul 2019 

13.02.20 1 1 

EB 

Efectivele de bovine existente la 1 iunie 2020 
13.07.20 1 1 

EP 

Efectivele de porcine existente la 1 mai 2020 
22.06.20 1 1 

AGR.1A 

Activitatea economică a societăţilor comerciale şi a altor categorii de 
29.05.20 1 1 
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Propus Realizat 

unităţi furnizoare de date pentru agricultură, în anul 2019 

AGR.1B 

Activitatea economică a unităţilor prestatoare de servicii de mecanizare, 

furnizoare de date pentru agricultură, în anul 2019 

30.04.20 1 1 

AGR.1C 

Activitatea economică a societăţilor agricole (înfiinţate potrivit Legii nr. 

36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 

agricultură, cu modificările ulterioare), furnizoare de date pentru 

agricultură, în anul 2019 

16.04.20 1 1 

AGR.1D 

Activitatea economică a Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi 

Reproducţie în Zootehnie, a organizaţiilor/asociaţiilor implicate în 

activitatea de ameliorare şi reproducţie în zootehnie furnizoare de date 

pentru agricultură, în anul 2019 

28.02.20 1 1 

AGR.1E 

Activitatea economică a unităţilor de îmbunătăţiri funciare, furnizoare 

de date pentru agricultură, în anul 2019 

24.04.20 1 1 

R.AGR 

Numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii 

pentru agricultură şi silvicultură, mijloace de transport şi construcţii 

agricole existente în gospodăriile populaţiei/ exploataţiile agricole 

individuale şi unităţile cu personalitate juridică la începutul anului 2020 

pe raza localităţii 

20.05.20 1 1 

PPP 
Pesticidele plasate pe piaţă 30.06.20 1 1 

SST 

Situația statistică a terenurilor (MADR) 
29.05.20 1 1 

STATISTICA SILVICULTURII ȘI MEDIULUI 

872. 1 

SILV. 5 

Volumul de lemn exploatat, în anul 2019 
10.07.20 1 1 

AS-CPM-CI, AS-CPM-CPS, AS-CPM-CAP 

Cheltuieli pentru protecţia mediului, în anul 2019 
31.07.20 1 1 

CS-DAP 

Distribuţia apei, în anul 2019 
29.06.20 1 1 

AS-AU-POP 

Locuinţele conectate la sistemele de canalizare, în anul 2019 
30.04.20 1 1 

STATISTICA ÎNTREPRINDERILOR 

873.  

AS-CG; AS-CS 

Statistici structurale de întreprinderi – AS Întreprinderi, în anul 2020 
13.07.19 1 1 

ASI 

Statistici structurale de întreprinderi – AS Servicii, în anul 2020 
28.09.19 1 1 

TIC 

Statistica societăţii informaţionale în întreprinderi, în anul 2020 
08.07.19 1 1 

FATS OUTWARD 

Statistici structurale de întreprinderi – Filiale românești în străinătate, în 

anul 2020 

06.11.19 1 1 

A.CON.IND; A.CON.CONSTR A.CON.COM;  A.CON.SERV; 

A.CON.INV   

Indicatorii conjuncturali din industria prelucrătoare, construcţii, comerţ cu 

Lc+15 

Pentru investiţii - 

a 16-a zi calend. 

12 12 
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amănuntul, servicii şi investiţii - GRANT a lunilor a III-a şi 

a X-a 

DOSME 

Întreprinderile noi şi profilul întreprinzătorilor, în anul 2020 
16.01.18 1 1 

LIFI 

Legături financiare (LIFI), la 30.12.2020 
02.10.18 1 1 

STATISTICA INDUSTRIEI 

874.  

IND TS – conform CAEN Rev.2 

Indicatori pe termen scurt în industrie (componentă UNICA): 

 Produse şi servicii cu caracter industrial - lunar; 

 Cifra de afaceri din unităţile industriale - lunar; 

 Comenzile noi din unităţile industriale - lunar; 

 Numărul mediu al salariaților și câștigurile salariale (cap. NRSAL: 

validare, prelucrare și analiza datelor) 

L+25 12 12 

PRODROM-A 

Produse şi servicii cu caracter industrial – Anual 
29.05.19 1 1 

- Acțiuni de modernizare pentru compilarea PRODCOM (GRANT) 15.05.19 1 1 

IND L 

Producţia de lapte şi produse lactate - Anual 

L+24 

 

L+26 

1 1 

IND C, IND CP,  

IND L 

Producţia de carne, lapte şi produse lactate - Lunar  

24.04.19 12 12 

MET 

Activitatea sectorului metalurgic, în anul 2020 
29.05.19 1 1 

STATISTICA ENERGIEI, GAZE ȘI APĂ 

 

PTS, GTS, STS; CTSc, ELTS  
Indicatori statistici pe termen scurt în domeniul energiei  

L+50 

 
12 12 

E 01  

Resursele energetice şi utilizarea acestora, în anul 2020 
29.05.19 1 1 

E 02 

Producerea de energie electrică şi termică, în anul 2020 
29.05.19 1 1 

AC 

Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea şi distribuirea energiei 

termice, în anul 2020 

27.03.19 1 1 

GN 

Distribuirea gazelor naturale, în anul 2020 
27.03.19 1 1 

MCB 2020 

Forţa de muncă în gospodării-modul consumul de biomasă 

 

L+28 12 12 

STATISTICA CONSTRUCȚIILOR ȘI INVESTIȚIILOR 

 

ACC 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri - Lunar 
L+15 12 12 

LOC 1T - Construcţii de locuinţe  T+40 4 4 

LOC 2 

Modificări ale fondului de locuinţe, în anul 2020 
02.03.19 1 1 

CON TS – lunar – conform CAEN Rev.2 

Indicatori pe termen scurt în  construcţii (componentă UNICA):  

 Activitatea de construcţii realizată în antrepriză 

L+25 12 12 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

 Numărul mediu al salariaților și câștigurile salariale (cap. NRSAL: 

validare, prelucrare și analiza datelor) 

INV; IND TS; CON TS; SERV TS – capitolul INV  

Investiţii - componenta UNICA 

 (date cumulate de la începutul anului)  

T+30 4 4 

INV 

Investiţii în agricultură, administraţie publică, bănci şi asigurări (date 

cumulate de la începutul anului) 

T+30 4 4 

STATISTICA COMERȚULUI INTRASTAT 

875. 4 
INTRASTAT 

Monitorizarea furnizării datelor sistemului Intrastat de la operatorii 

economici situaţi peste prag 

Permanent 12 12 

STATISTICA COMERRȚULUI INTERIOR 

876.  

SERV-TS 

conform CAEN Rev.2 

Indicatori pe termen scurt în comerţul cu amănuntul (componentă UNICA): 

 Cifra de afaceri total realizată în comerţul cu amănuntul; 

 Numărul mediu al salariaților și câștigurile salariale (cap. NRSAL: 

validare, prelucrare și analiza datelor) 

L+25 12 12 

SERV TS 

conform CAEN Rev.2 

Indicatori pe termen scurt în comerţul cu ridicata (componentă UNICA): 

 Cifra de afaceri totală realizată în comerţul cu ridicata; 

 Numărul mediu al salariaților și câștigurile salariale (cap. NRSAL: 

validare, prelucrare și analiza datelor). 

L+25 12 12 

STATISTICA SERVICIILOR 

877.  

TURISM 1B 

Capacitatea de cazare turistică, la 31.07.18 
28.08.18 1 1 

TURISM 2 

Activitatea agenţiilor de turism 
28.02.18 1 1 

TURISM 1A 

Frecventarea structurilor de cazare  turistică – LUNAR 

L+19; 

 
12 12 

TURISM 1A 

Frecventarea structurilor de cazare  turistică - ANUAL 
16.02.18 1 1 

ACTR 

Cererea turistică a rezidenţilor  
T+40 4 4 

CHDEP 

Comensurarea cheltuielilor rezidenţilor pentru deplasările oficiale 
24.05.18 1 1 

TOUR-PA 

Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare 

turistică private 

T+19 4 4 

STATISTICA EDUCAȚIEI 

878.  

SC 1.1 - Învăţământul antepreșcolar și preşcolar - nivel 0 ISCED la 

începutul anului şcolar 2019-2020 
17.12.19 1 1 

SC 2.1 - Învăţământul primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED  

la începutul anului şcolar 2019-2020 
30.12.19 1 1 

SC 2.2 - Învăţământul primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED 

la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 
23.11.19 1 1 

SC 3.1 -Învăţământul special primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 

ISCED pentru începutul anului şcolar 2019-2020 şi sfârşitul anului şcolar 

2019-2020 

21.12.19 1 1 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

SC 4.1 

Învăţământul liceal - nivel 3 ISCED la începutul anului şcolar 2019-2020 
16.12.19 1 1 

SC 4.2 

Învăţământul liceal - nivel 3 ISCED la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 
23.11.19 1 1 

SC 5.1a; 5.1b - Învăţământul profesional - nivel 3 ISCED şi postliceal – 

nivel 4 ISCED la începutul anului şcolar 2019-2020 
16.12.19 1 1 

SC 5.2a; 5.2b - Învăţământul profesional - nivel 3 ISCED şi postliceal – 

nivel 4 ISCED la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 
23.11.19 1 1 

SC 6.1a; 6.1b; 6.1c 

Învăţământul universitar de licenţă - nivel 5 şi 6 ISCED, universitar de 

master şi programe postunivesitare- nivel 7 ISCED şi programe doctorale 

şi postdoctorale- nivel 8 ISCED  

la inceputul anului  universitar 2019-2020 

 

 

16.01.19 

 

1 1 

STATISTICA CULTURII 

879.  

CULT. 1 -Activitatea bibliotecilor, în anul 2020 12.03.19 1 1 

CULT. 2 -Activitatea muzeelor şi colecţiilor publice, în anul 2020 

 
12.03.19 1 1 

CULT. 3 - Activitatea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau 

concerte, în anul 2020 
12.03.19 1 1 

CULT 4 - Activitatea editurilor, în anul 2020 12.03.19 1 1 

STATISTICA SĂNĂTĂȚII 

880.  

SAN 

Activitatea unităţilor sanitare, în anul 2020 
12.03.19 1 1 

II.  ELABORAREA DE LUCRĂRI DE SINTEZĂ ECONOMICĂ, STUDII ŞI ANALIZE, INFORMĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA 

ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI, MUNICIPIULUI, ORAŞELOR ŞI COMUNELOR 

881.  

Buletin statistic lunar al județului Dâmbovița   
lunar 

L+56 
12 12 

Anuarul Statistic al Judeţului Dâmboviţa   martie 1 1 

Evoluția principalilor indicatori economico-sociali la nivelul județului 

Dâmbovița 
mai 1 1 

Dâmboviţa în cifre  - breviar statistic iunie 1 1 

             

             


