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I. PLANUL DE ACŢIUNI AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA ÎN
ANUL 2022, CORELAT CU MĂSURILE CUPRINSE
ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE

SINTEZA
PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA

CONSIDERAŢII GENERALE

Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa, în colaborare cu serviciile publice
deconcentrate şi structurile celorlalte organe ale administraţiei publice centrale,
regiile şi companiile naţionale cu reprezentare la nivelul judeţului, a elaborat Planul
de acţiuni al judeţului pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare.
Proiectul Planului de acţiuni pentru anul 2022 cuprinde 14 capitole şi 919
acțiuni.
1. FINANTE PUBLICE
Urmare analizei activitatii de colectare a veniturilor bugetare, a rezultat ca
obiectivele prioritare de activitate in perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 ale
Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Dâmboviţa sunt:
- creșterea eficientei și eficacitatii colectarii prin aplicarea masurilor de
executare silita care sa conduca la incasarea obligatiilor datorate de
contribuabili/platitori si reducerea arieratelor bugetare aflate în administrare prin
aplicarea tuturor modalităţilor de stingere prevăzute de legislaţia in vigoare;
- sprijinirea și cresterea conformarii voluntare la declarare și la plata
obligatiilor fiscale;
- imbunatatirea/dezvoltarea relatiei Administratiei Judetene a Finanțelor Publice
Dămboviţa cu contribuabilii/platitori și cu celelalte institutii publice în vederea
indeplinirii obiectivelor propuse.
Principalele obiective propuse a se realiza in anul 2022 sunt
urmatoarele:
1. Realizarea programului de incasari venituri bugetare aferent
anului 2022 stabilit și transmis de Agenția Naționala de Administrare Fiscalain acest scop structurile cu atributii în administrarea veniturilor bugetare, in
principal, impreuna cu personalul cu atributii de control vor intreprinde actiuni de
colectare a veniturilor bugetare la contribuabilii care inregistreaza obligatii
neachitate catre bugetul general consolidat, stabilind masuri specifice activitatii care
vor conduce la incasarea creantelor bugetare.
De asemenea, in continuare se va dezvolta colaborarea cu alte institutii
publice in scopul solicitarii de informatii care sa permita aplicarea masurilor de
executare silita, respectiv cresterea gradului de colectare a creantelor bugetare.
2. Cresterea gradului de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale
- pentru anul 2022 estimam ca se va inregistra o crestere semnificativa a acestora.
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In acest sens structurile de administrare a veniturilor bugetare vor lua masuri
de monitorizare permanenta a obligatiilor declarate si neachitate, stabilind masuri
specifice activitatii care sa conduca la realizarea acestui obiectiv.
3. Cresterea gradului de depunere voluntara a declaratiilor fiscale, pe
tipuri de impozite si de contribuabili
In acest sens, structurile de specialitate in administrarea veniturilor bugetare
vor instiinta contribuabili/platitori despre termenele de depunere a declaratiilor
fiscale aferente.
4.Cresterea gradului de depunere electronica a declaratiilor fiscale –
structurile de specialitate vor instiinta contribuabilii/platitorii despre avantajele
transmiterii in forma electronica a declaratiilor fiscale.
5.Cresterea ratei de colectare a arieratelor recuperabile la persoanele
fizice si juridice care se afla in administratea Administratiei Judetene a
Finanțelor Publice Dămboviţa
In anul 2022 se va continua/incepe aplicarea masurilor de executare silita
confom prevederilor Codului de procedura fiscala si a legisaltiei subsecvente, fiind
aplicate in acest sens masuri constand in transmiterea somatiilor, instituirea
popririlor pe conturile bancare si la terti precum si sechestrarea bunurilor mobile si
imobile, valorificarea bunurilor supuse sechestrelor, darea in plata.
6.Cresterea ponderii sumelor aflate in inlesniri la plata
Administratia Judeteana a Finanțelor Publice Dămboviţa prin structurile sale
va continua promovarea existenței și avantajele accesarii inlesnirilor la plata.
7. Reducerea arieratelor fiscale inregistrate la finele anului 2021 - acest
obiectiv urmand a fi realizat atat prin imbunatatirea activitatii de colectare a
veniturilor bugetare, prin aplicarea masurilor potrivit prevederilor Codului de
procedura fiscala, prin informarea contribuabililor despre facilitatile fiscale in
vigoare, respectiv stingerea creantelor fiscale prin dare in plata, declararea starii de
insolvabilitate, atragerea raspunderii solidare, deschiderea procedurii de insolventa si
intreprinderea tuturor masurilor prevazute de legislatia principala si subsecventa in
vigoare.
In anul 2022 prin implementarea masurilor de mai sus preconizam a se reduce
valoarea arieratelor recuperabile/nerecuperabile cu un procent semnificativ din
valoarea arieratelor restante de catre persoanele juridice si fizice.
8. Intocmirea si transmiterea in termen a situatiilor solicitate de
Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti- acest obiectiv se va
realiza prin imbunatatirea aplicatiilor existente privind analiza si centralizarea
datelor din sistem, inclusiv prin pregatirea profesionala continua ce se va efectua in
cursul anului 2022.
In contextul evolutiei situatiei epidemiologice nationale si internationale,
determinate de raspandirea epidemiei COVID 19 si luand in considerare masurile
generale luate la nivel national pentru limitarea raspandirii pandemiei, structurile de
inspecţie fiscală aflate în subordinea Direcţiei Generale Coordonare Inspecţie
Fiscală vor efectua în cursul anului 2022, acţiuni după cum urmează:
1. Inspectii fiscale in vederea solutionarii deconturilor cu sume negative de
TVA cu optiune de rambursare la contribuabilii mici , mijlocii, persoane fizice
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respectiv intreprinderi individuale si familiale, cu respectarea prevederilor OUG 48 /
09.04.2020 estimand pentru anul 2022 , efectuarea unui numar de 190 de rapoarte
de inspectii fiscale .
Totodata se va avea in vedere si initierea de inspectii fiscale, la contribuabili /
platitorii , care prezinta risc fiscal stabilit urmare analizei de risc si ale caror
deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare au fost solutionate cu
control ulterior.
2. Inspectii fiscale la contribuabilii persoane juridice sau fizice care prezinta
risc fiscal, in functie de nivelul de risc , potrivit competentelor si in conformitate cu
prevederile legale in vigoare , pentru verificarea legalitatii si conformitatii
declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu
stabilirea obligatiilor fiscale de catre contribuabil/ platitor, a respectarii prevederilor
legislatiei fiscale si contabile, respectiv verificarea sau stabilirea , dupa caz a bazelor
de impozitare si a situatiilor de fapt aferente , stabilirea diferentelor de obligatii
fiscale principale.
Actiunile de inspectie fiscala la contribuabilii selectati pe baza analizei
de risc vor avea prioritate la intocmirea programelor de activitate, estimandu-se
pentru anul 2022 incheierea unui numar de 400 de rapoarte de inspectii fiscale la
contribuabilii mici, mijlocii, persoane fizice respectiv intreprinderi individuale si
familiale.
3. Inspectii fiscale la contribuabilii aflati sub incidenta prevederilor legii
nr.85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa ,se va
face cu respectarea prevederilor legale in vigoare , in baza analizei de risc, respectiv
a prevederilor O.P.A.N.A.F. nr.515/25.01.2016 privind procedura de declansare a
insolventei la initiativa organului fiscal, avandu-se in vedere si precizarile transmise
in acest sens prin Circulara nr.A_RFC 347/25.02.2016.
Activitatea de inspectie fiscala va fi completata cu actiuni ce vor avea
caracter de urgenta, dispuse sau aprobate de conducerea ANAF/ DGCIF cum ar fi :
-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
-Inspectii fiscale pe baza delegarilor de competenta la contribuabilii
administrati de DGAMC sau de alte structuri.
In anul 2022 se va acorda o atentie deosebita actiunilor de verificare
documentara pentru stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabilului/
platitorului, in vederea cresterii gradului de conformare voluntara, se estimeaza
efectuarea unui numar de 400 controale inopinate/ cercetari la fata locului, in baza
prevederilor art.134. alin(2) si respectiv art.65 din Legea 207/2015 privind codul de
procedura fiscala pentru:
1. verificarea faptica si documentara, in principal, ca urmare a unor informatii cu

privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale;
2. verificarea de documente sau operatiuni impozabile , ale unui contribuabil /
platitor in corelatie cu cele detinute de persoana sau entitatea supusa unui
control fiscal;
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3. verificarea unor elemente ale bazei de impozitare sau cu privire la situatia

fiscala faptica, precum si constatarea , analizarea si evaluarea unui risc fiscal
specific;
4. verificarea contribuabililor aflaţi în aria de competenţă care au derulat
tranzacţii cu contribuabilii declaraţi inactivi în baza prevederilor legale, aşa
cum rezultă din declaraţiile informative 394;
5. verificarea contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru declararea ca
inactivi / reactivati in cadrul carora se va tine cont si de precizarile transmise
prin Circulara nr.A_RFC 1909/ 27.08.2015;
6. certificarea declaratiei privind nedeductibilitatea TVA( in baza OMFP Nr.33 /
2012 cu modificarile si completarile ulterioare );
7.solutionarea cererilor de restituire de accize incadrate in categoria de risc
fiscal mare .
Biroul Vamal de Interior Dâmbovița va aplica măsurile propuse în planul de
acţiuni şi va desfăşura următoarele activităţi:
- Realizarea activităţilor de prevenire, combatere, constatare şi sancţionare a
fenomenelor de fraudă vamală şi de fraudă fiscală în domeniul produselor accizabile,
pe raza teritorială de competenţă;
- Efectuarea cu operativitate a activității de vămuire a mărfurilor prin aplicarea
legislații comunitare si naționale in domeniul vamal.
2. INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE
Consiliul Județean Dâmbovița prin Direcția programe europene
implementează proiectele cu finanțare externă prin Programul Operațional Regional,
Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Capacitate
Administrativă. Astfel în portofoliul Consiliului Județean Dâmbovița se regăsesc
următoarele proiecte:
1. Impulsionarea dezvoltării județului dâmbovița și păstrarea identității
culturale a fostei capitale a țării românești prin conservarea, protejarea,
dezvoltarea și valorificarea ansamblului monumental curtea domnească din
târgoviște, cu o valoare totală de 19.950.940,18 lei, finanțat prin POR, Axa prioritară
5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. Obiectivul general îl
reprezintă: Valorificarea durabilă a Ansamblului Curtea Domnească, ca urmare a
conservării și protejării obiectelor: Ruine Biserică paraclis, Turnul Chindiei, Biserica
„Sf. Vineri” - Domnească mică și Biserica Domnească „Adormirea Maicii
Domnului” din cadrul ansamblului, în vederea impulsionării dezvoltării locale prin
creșterea numărului de vizitatori și intensificarea activităților economice pe parcursul
perioadei de implementare și sustenabilitate.
2. Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră în judeţul
dâmboviţa, cu o valoare totală de 13.637.377,02 lei finanțat prin POR, Axa prioritară
6: Îmbunătăţirea infrastucturii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de
investiţii 6.1: Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi
terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apelul de proiecte
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POR 2022/6/6.1/5 APEL DE PROIECTE NEFINALIZATE. Obiectivele generale
ale proiectului sunt: îmbunătăţirea infrastructurii regionale de transport a judeţului
Dâmboviţa la standarde europene și crearea unui cadru favorabil atragerii
investiţiilor locale şi/sau străine în judeţul Dâmboviţa.
3. EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE
DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE, cu o
valoare totală de 10.842.794,01 lei, finanțat de POR, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea
infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de comunități, Operațiunea A – Ambulatorii. Obiectivul general al
proiectului îl constituie creșterea accesibilității serviciilor de sănătate oferite de
Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.
4. REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA UNITATII DE
PRIMIRI URGENTE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
TÂRGOVIȘTE, cu o valoare de 6.959.825,11 lei, finanțat prin POR, Axa prioritară 8
– Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 –
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate
şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței
îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.
Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii
spitalicești de urgență din cadrul spitalului județean de urgență târgoviște prin
extinderea și dotarea unității de primiri urgențe.
5. Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița, cu o valoare totală
de 22.499.511.94 lei, finanțat prin POCU, Axa prioritar[ 4 – “Incluziunea socială și
combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ii:
Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând
minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, apelul de proiecte
”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există
populație aparținând minorității rome”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de
persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, județul
Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătățiri
sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile
sociale, medicale, juridice și de locuit.
6. ȘI TU CONTEZI! – Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale pentru
elevii cu dizabilități și CES din județul Dâmbovița prin intervenții armonizate cu
nevoile acestora, cu o valoare totală de 7,912,102.99 lei, finanțat prin Programul
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Operaţional Capital Uman 2014 - 2022 (POCU), Axa prioritară 6: Educaţie şi
competenţe, Prioritatea de investiţii 10i: "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar
timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar
de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi infórmale
pentru reintegrarea în educaţie şi formare", programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI".
Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea unor servicii educaționale
de calitate în județul Dâmbovița orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive,
prin creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar a copiilor cu
cerințe educaționale speciale, asigurarea accesului egal la o educație de calitate a
elevilor, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și cei din mediul
rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, reintegrarea tinerilor în sistemul
educațional, precum și îmbunătățirea competențelor personalului didactic din
învățământul pre-universitar din județul Dâmbovița.
7. „DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane
Educate” (proiect în parteneriat), cu o valoare totală de 17.833.438,06 lei, finanțat
prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2022,
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea
unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor,
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de
întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și
mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. Obiectivul general al
proiectului îl constituie dezvoltarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu în
mediul urban din regiunea Sud Muntenia, prin înființarea a 73 de întreprinderi, în
vederea creării de noi locuri de muncă durabile și de calitate în domeniu non-agricol
și promovării mobilității lucrătorilor.
8. DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între
modernizare, interconectivitate, competenţe, cu o valoare totală de 3.836.964, 67 lei,
finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2.
Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific
2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cererea de
proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2020 pentru regiunile mai puțin dezvoltate),
Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru
cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.
Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calității actului administrativ
la nivelul UAT județul Dâmbovița, prin consolidarea procesului de planificare
strategică și implementarea măsurilor de simplificare și modernizare a procedurilor
administrative. Proiectul se află în faza semnării contractului de
Compartimentul de Afaceri Europene propune pentru anul 2022 o serie de
activităţi, care vizează:
1. Elaborarea şi monitorizarea implementării documentelor programatice
prevăzute de dispoziţiile legale mai sus menționate precum și monitorizarea stadiului
implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, respectiv:
- Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor naţionale, a
politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe;
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- Planul de măsuri judeţean, în conformitate cu documentele
programatice referitoare la integrarea europeană;
2. Informare şi comunicare pe teme europene și Relaţia cu organizaţiile
neguvernamentale:
- Realizarea de acţiuni care să conducă la cunoaşterea de către autorităţile
administraţiei publice locale, societatea civilă şi de către cetăţeni a programelor cu
finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme
internaţionale (Granturi SEE, Banca Mondială etc.);
- Organizarea, în colaborare cu serviciile publice deconcentrate, de acţiuni
menite să conducă la cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană
adoptate la nivel central;
3. TURISM
Turismul este una dintre cele mai importante activitati economice din lume si
reprezinta un fenomen economico-social , un promotor al globalizarii si un factor al
dezvoltarii durabile. Receptiv la prefacerile civilizatiei contemporane, turismul
evolueaza sub impactul acestora, dinamica sa integrandu-se procesului general de
dezvoltare.
În vederea valorificării potenţialului local pentru dezvoltarea turismului şi
diversificarea economiei locale pe acest segment, Consiliul Judeţean Dâmboviţa
va acţiona cu prioritate pentru:
Definitivarea documentaţiilor necesitate de declararea zonei Moroeni Peştera — Padina ca staţiune turistică de interes naţional, printre care:
Actualizare şi reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina-Peştera şi
Regulament Local de Urbanism aferent;
Elaborarea documentaţiei în vederea declarării Staţiunii turistice Moroeni
Padina Peştera - staţiune de interes local / naţional;
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea
potenţialului turistic din masivul Bucegi.
>
Reabilitarea, prin accesarea de fonduri europene, a obiectivului
Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”, întrucât potenţialul de atractivitate
turistică al acestuia este foarte ridicat, putând fi integrat atât unui produs de turism
urban, cât şi unui traseu tematic-religios, dar mai ales într-un circuit
interjudeţean/naţional (circuitul capitalelor Ţării Româneşti).
>
Promovarea turismului cultural dâmboviţean prin fructificarea atuurilor
legate de potenţialul localităţilor Târgovişte şi Potlogi, în cadrul a trei subproduse
turistice:
1. Turismul urban:
2. Turismul agro/rural:
3. Circuite culturale.
>

Protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural
mobil şi imobil;
>
Desfăşurarea de acţiuni de promovare, adecvarea ofertei de programe
culturale şi educaţionale la nevoile și exigenţele publicului.
>
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4. MEDIU, APE ȘI PĂDURI
Întreaga activitate desfăşurată în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Dâmboviţa are ca finalitate, concretizarea principalelor obiective privind protecţia
mediului stabilite prin programul actual de guvernare, având ca direcţii principale:
1. Întărirea capacităţii administrative prin:
 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, în
funcție de coordonarea cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM).
2. Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale:
- în domeniul calităţii aerului:
 Asigurarea funcţionării staţiilor de monitorizare automată a calităţii aerului din
Târgovişte şi Fieni, a transferului de date şi a informării publicului privind
calitatea aerului;
 Realizarea inventarului judeţean de emisii de poluanţi în atmosferă pentru anul
2021;
 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 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;
 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;
 Elaborarea raportului anual privind calitatea aerului pentru anul 2021 şi
transmiterea către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA) din cadrul
ANPM.
- în domeniul managementului deşeurilor:
Pe parcursul anului 2022 vor fi elaborate (în formatele solicitate de către ANPM,
inclusiv în Sistemul Integrat de Mediu - SIM), pe baza informațiilor transmise de
către agenții economici din județ, bazele de date privind:








generarea şi gestionarea deşeurilor (Statistica Deşeurilor)
ambalajele și deșeurile de ambalaje
vehiculele scoase din uz
deşeurile de echipamente electrice şi electronice
baterii şi acumulatori uzaţi
uleiuri uzate
echipamente care conţin bifenili policloruraţi PCB şi alţi compuşi similari
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 chimicalele
De asemenea, vor fi monitorizare Planul Național de Gestionare a Deșeurilor,
Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor și vor fi actualizate informațiile
privind: Directiva 904/2019; stadiul implementării Sistemului de Management
Integrat al Deșeurilor; situația depozitelor de deșeuri municipale conforme.
- în domeniul controlul poluării industriale şi managementul riscului:
 Completarea Registrului Naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR)
cu setul pentru anul 2021, aferent județului Dâmbovița;
 Reinventarierea instalaţiilor din judeţ care utilizează solvenți organici, conform
Legii 278/2013 privind emisiile industriale;
 Reinventarierea obiectivelor din judeţ, care intră sub incidenţa Directivei
SEVESO
- în domeniul protecției solului și subsolului:
 Actualizarea Inventarului județean al siturilor potențial contaminate/
contaminate.
3. Evaluarea stării actuale a factorilor ecologici prin:
 Elaborarea rapoartelor lunare privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa în
anul 2022, precum şi a raportului anual privind starea factorilor de mediu în judeţ
în anul 2021 și disponibilizarea acestora către publicul interesat prin intermediul
paginii oficiale de Internet a instituției: http://apmdb.anpm.ro/;
 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.
4. Dezvoltare durabilă prin;
 Monitorizarea semestrială a stadiului acțiunilor cuprinse în Planul Local de
Acțiune pentru Mediu al județului Dâmbovița şi a stadiului proiectelor din județ
cuprinse în Planul National de Acțiune pentru Mediu;
 Actualizare baza de date Sistem Integrat de Mediu – Dezvoltare Durabilă;
5. Protecția naturii și a biodiversității prin;
 Actualizare baza de date Sistem Integrat de Mediu – Conservarea Naturii (SIM –
CN): Administrare arii, Natura 2000, Arii protejate, Zoo și Acvarii, Autorizații,
Derogări și Capturi;
 Realizare bază de date CITES al loturilor de sturioni din crescătoriile din județul
Dâmbovița;
 Raportare incidente BIO (pagube produse de specii de faună de interes cinegetic
asupra culturilor agricole/silvice, animalelor domestice);
Monitorizare intervenții imediate pentru prevenirea și combaterea atacurilor
exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul
localităților
Activitatea Garzii de Mediu – Comisariatul Judeţean are ca obiective:
 prevenirea, constatarea şi sancţionarea încălcării prevederilor legale
privind protecţia mediului in judeţul Dâmboviţa;
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 respectarea reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului
controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi
preparatelor periculoase, biodiversităţii, fondului de mediu, deşeurilor, etc;
Sistemul de Gospodărire a Apelor acţionează prin:
o evaluarea stării actuale a factorilor ecologici şi fundamentarea unei
strategii de dezvoltare pe termen lung în domeniul mediului, al resurselor
regenerabile şi neregenerabile;
o elaborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva calamitatilor
naturale, accidentelor ecologice si expunerii in zone cu risc ecologic;
o monitorizarea evacuării apelor uzate pentru bazinele hidrografice.
Sistemul Hidrotehnic Independent - Văcăreşti îşi propune:
 Asigurarea starii de igienizare si salubritate a cursurilor de apa;
 Asigurarea permanenta a capacitatii de transport a sectiunilor de
scurgere a cursurilor de apa prin colaborarea cu autoritatile locale si prin efectuarea
de lucrari de decolmatare si reprofilare;
 Asigurarea corespunzatoare a managementului situatiilor de urgenta
generate de inundatii si fenomene periculoase ;

5. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
În anul 2022, Consiliul Județean Dâmbovița are în vedere realizarea a
numeroase investiții și proiecte menite a contribui la buna dezvoltarea a județului
Dâmbovița. Cele mai multe dintre acestea vizează îmbunătățirea și modernizarea
infrastructurii rutiere.
Astfel, cu o valoare totală de 256.773.321 lei, sunt două proiecte mari care
vizează modernizarea infrastructurii de transport pe o lungime de 90,34 km, după
cum urmează:
1.
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), finanțat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG 28/2013;
2.
Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720,
DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova- Moreni - Gura
Ocniței – Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani- Bucșani - Băleni- Dobra Finta- Bilciurești – Cojasca - Cornești –Butimanu - Niculești- Limită Județ
Ilfov”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2022
Totodată, prin bugetul Consiliului Județean Dâmbovița, vor fi realizate
covoare asfaltice în lungime totală de 159,114 km, pentru un număr de 17 drumuri
județene, în valoare totală de 71.410.524 lei.
6. DEZVOLTARE LOCALĂ, LUCRĂRI PUBLICE ȘI ADMINISTRAŢIE
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Administraţia publică locală, ca principal actor al procesului de dezvoltare
sustenabilă a comunităţii, la care îşi aduc contribuţia deopotrivă cetăţenii săi,
sectorul privat şi cel civil, are datoria de a crea cadrul propice manifestărilor
acestora, astfel încât să se îndrepte către obiective prioritizate după criterii care ţin de
factori precum avantaje competitive locale, resurse disponibile, tradiţii şi identitate.
La nivelul județului Dâmboviţa vor fi implementate o serie de masuri care
vizează:
- descentralizarea administrativă;
- gestiunea resurselor umane;
- creșterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ;
- optimizarea procesului decizional;
- implementarea unui sistem informațional competitiv.
Se vor identifica oportunităţi de finanţare şi se vor elabora propuneri de proiecte
care să vizeze îmbunătăţirea activităţii în cadrul instituţiilor, creşterea calităţii
serviciilor publice oferite cetăţenilor şi promovarea unor instrumente moderne
privind reforma administraţiei publice.
Instituția Prefectului- județul Dâmboviţa îşi propune să asigure servicii
publice de o calitate înaltă şi din ce în ce mai accesibile membrilor comunităţii,
investind permanent în perfecţionarea şi formarea resurselor sale umane, în
modernizarea instrumentelor şi mijloacelor de lucru, în îmbunătăţirea politicilor,
procedurilor şi metodologiilor pe care le aplică în fiecare domeniu de activitate,
validându-le prin implementarea celor mai noi sisteme de calitate.
Printre măsurile propuse în domeniul administraţiei publice, Consiliul
Judeţean Dâmboviţa va implementa măsuri care vizează:
 Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate;
 Implementarea unor proceduri simplificate în medierea relaţiei dintre
cetăţeni/mediul de afaceri şi CJ Dâmboviţa;
 Crearea unor proceduri şi abilităţi de a realiza politici fiscale locale
îmbunătăţite;
 Schimbul de informaţii şi de bune practici cu instituţii aflate la alte paliere
administrative;
 Dezvoltarea şi implementarea unor mecanisme de eficientizare a cheltuielilor
publice;
 Repartizarea adecvată a resurselor în sectorul public;
 îmbunătăţirea aptitudinilor şi competenţelor personalului în domeniu;
 Asigurarea şi utilizarea în mod adecvat a capitalului uman din sectorul public;
 Aplicarea unor sisteme, instrumente, metodologii noi şi îmbunătăţirea celor
existente cu privire la transparenţă, integritate şi anticorupţie.
7. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița este responsabilă cu
implementarea la nivel județean a strategiei și a Programului de Guvernare în
domeniul agriculturii , a producției alimentare ,consultanței agricole si elaborarea de
13

proiecte, formarii profesionale, îmbunatațirilor funciare ,precum și în domeniile
conexe, având ca principale obiective :
1. Absorbţia şi stadiul implementării fondurilor europene pentru dezvoltare
rurală, implementarea Politicii Agricole Comune în perioada de programare
2014-2022, a priorităţilor agriculturii aşa cum vor fi reflectate în Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală,
2. Asigurarea activitatii de consultantă agricolă ca prestare de servicii în sprijinul
producatorilor agricoli detinatori de ferme mici și mijlocii, tinerilor fermieri,
precum si fermelor de subzistentă,prin:
Organizarea si desfasurarea programelor de instruire si formare
profesionala a producatorilor agricoli,
Realizarea
fluxului
informational
prin
actiuni
de
popularizare(simpozioane ,seminarii ,loturi demonstrative,targuri,mass
media etc.),
- Indrumarea producatorilor agricoli pentru desfasurarea unor activitati
in mediul rural,
- Organizarea administrarii si exploatarii pajistilor permanente (conf.O.G.
nr.34/2013),
3. In activitatea de implementare se va urmării:
- Obtinerea de informatii veridice in vederea constituirii unei baze de
date statistice reale in conformitate cu situatia din teren;
- Formarea grupurilor de producatori şi accesarea de fonduri pentru
construirea de depozite;
- Promovarea în rândul fermierilor a măsurilor de dezvoltare rurală
care se vor desfăsura în anul 2022;
- Răspuns prompt şi profesional la toate solicitările venite din partea
fermierilor;
- Sprijinirea profesională a fermierilor înregistraţi în agricultura
ecologică, a celor care deţin pajişti si fâneţe pentru care au fost accesate
măsuri de agromediu.
Activitatea principala desfasurata de Agentia de Plati si Interventie Pentru
Agricultura – Centrul Judeten Dambovita este reprezentata de accesarea formelor
de sprijin in agricultura de catre fermieri prin cererea unica de plata (din evidentele
statistice centralizate aproximativ 23.486 de fermieri cu o suprafata agricola de
126.967,96 ha.).
In Sistemul Integrat de Administrare si Control al A.P.I.A. – Centrul Judetean
Dambovita, sunt inregistrati aproximativ 24.414 fermieri cu o suprafata agricola
de 129.578,10 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.
Dupa incheierea campaniei de primire, cererile unice au trecut prin etapa de
control preliminar. Concret, fermierii au avut la dispozitie perioada 04-23 iunie
14

pentru remedierea fara sanctiuni a erorilor de amplasare a parcelelor agricole sau de
declarare a culturilor, in vederea extragerii esantionului pentru controlul pe teren.
Pentru fermierii care au dorit sa acceseze credite în vederea finanţării
activităţilor curente, de la insituţiile bancare și non-bancare care au încheiat
convenţii cu APIA, s-a eliberat adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plată
(schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plată pentru practici
agricole benefice pentru climă şi mediu şi măsurile de mediu şi climă – M10, M11,
M13), implementate de Agenţie în cadrul Campaniei curente.
Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a eliberat o adeverinţă prin care confirmă că
acesta a depus cererea unică de plată, aplicand pentru schema de plată unică pe
suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi
mediu și/sau pentru măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13. De asemenea,
prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa eligibila la plată
pentru schemele de sprijin care fac obiectul convenţiei. Valoarea creditului este de
până la 85% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA.
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 14 - 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 .
Si in acest an, in conformitate cu prevederile OUG 58/2021, fermierii au
beneficiat de sprijin de stat pentru sustinerea activitatilor in sectorul bovin in
contextual crizei generate de pandemia COVID-19. Si in cadrul programului pentru
susținerea producției de legume în spații protejate in conformitate cu prevederile
Horărârii nr. 651/2021 .
Pentru lamurirea oricarei neclaritati, fermierii se adreseaza telefonic la
APIA Centrul Judetean sau la Centrele Locale unde sunt consiliati de functionarii
responsabili cu aceste activitati. Prin adoptarea acestei strategii de lucru, Agentia de
Plati si Interventie pentru Agricultura este in masura sa asigure continuitatea
activitatii si sa fie alaturi de fermierii damboviteni .
.
Programul propriu de acțiuni pe anul 2022 al Direcţiei Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa, este axat în principal pe controalele
care vizează domeniile de activitate specifice DSVSA Dâmbovița, respectiv
activități ale medicilor veterinari concesionari, inspecții în exploatații, controale în
unități ce au ca obiect de activitate producerea, depozitarea și comercializarea
produselor alimentare de origine animală și nonanimală, controlul circulației
medicamentului, controlul circulației animalelor etc;
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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 2013-2022, Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa și-a propus să realizeze cu prioritate în anul 2022
următoarele acţiuni principale:
 Înscrierea imobilelor în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară;
 Demararea lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din fonduri
structurale și de investiții europene, în cadrul Axei prioritare 11 din
Programul Operațional Regional 2014-2022 în 15 UAT-uri.
 Finalizarea aplicării, Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în
România
 Asigurarea înscrierii drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se
modifică sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori
a celorlalte persoane interesate;
 Actualizarea limitelor unităţilor administrativ teritoriale;

Avizarea documentaţiilor de scoatere din circuitul agricol al
terenurilor
8. MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
Obiectivele principale pentru anul 2022 ale Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa sunt :
Obiectivul 1. 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
postinstitutionalizaţi)

Rezultate așteptate - Oferirea de servicii specializate in vederea încadrării
(număr persoane cuprinse în măsuri active):
o Tineri NEET = 1850 persoane;
o Șomeri de lunga durată (tineri si adulți) = 750 persoane;
o Persoane de etnie roma = 850 persoane;
o Persoane cu dizabilităţi = 10 persoane;

Termen finalizare : 31.12.2022
Observație : Atingerea țintelor propuse va depinde de gradul de adresabilitate
către SPO a persoanelor cu statut de persoană neocupată și de modul în care se vor
derula contactele între clienții SPO și personalul Agenției (on-line sau cu prezență
fizică)
Obiectivul 2. Satisfacerea unui număr cât mai mare de oferte de locuri de
muncă



Rezultate așteptate:
o Gradul de ocupare a locurilor de muncă vacante aflate în evidenţa AJOFM
= minim 80 %.
Termen finalizare : 31.12.2022
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Obiectivul 3. Implementarea masurilor active si preventive pentru șomeri
Rezultate așteptate - masuri active oferite:
o Servicii de mediere a muncii - 11.000 persoane, din care încadrate - 4800
persoane;
o Servicii de informare si consiliere profesională = 11.000 persoane;
o Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi
independente sau inițierea unei afaceri = 50 persoane ;
o Încheierea de contracte de solidaritate în baza Legii nr. 76/2002 = 5
persoane;
o Stimularea mobilității forţei de muncă = 15 persoane încadrate;
o Completarea veniturilor pentru șomerii care se încadrează in munca = 200
persoane încadrate;
o Prima de activare pentru șomerii neîndemnizaţi = 50 persoane încadrate;
o Prime de inserţie acordate absolvenților = 5 persoane încadrate.

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

Rezultate așteptate:
o Pentru tineri, într-o perioada de maxim 4 luni de la data înregistrării =
100% din tinerii înregistrați vor participa la o măsura activa;
o Pentru adulți, intr-o perioada de maxim 6 luni de la data înregistrării =
100% din adulții înregistrați vor participa la o măsura activă

Termen finalizare : 31.12.2022
Obiectivul 5. Sprijinirea ocupării persoanelor supuse riscului marginalizării
sociale, prin includerea în măsuri active şi asigurarea altor forme de suport specifice

Rezultate așteptate:
o Încheierea a 5 contracte de solidaritate pentru persoanele supuse riscului de
marginalizare socială
o Încadrarea in munca a persoanelor supuse riscului de marginalizare socială
= 5 persoane
Obiectivul 6. Stimularea participării la formare profesională, cu reprezentare
echilibrată în funcție de mediul de rezidență a șomerilor, nivel de studii si vârstă:

Rezultate așteptate:
o Organizarea a 60 de cursuri de formare profesională;
o Persoane beneficiare de formare profesională = 890 persoane (826 şomeri
înregistraţi, 14 persoane aflate în detenţie şi 50 persoane beneficiare de
ucenicia la locul de muncă);
o Persoane încadrate ca urmare a participării la cursurile de formare
profesionala = 300 persoane
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Obiectivul 7. Sprijinirea angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul
șomerilor

Rezultate așteptate:
o Vizite şi informări la angajatori in vederea sprijinirii acestora = minim
500 agenţi economici;
o Subvenții oferite angajatorilor pentru încadrarea în muncă a:
 Persoanelor cu vârsta peste 45 de ani = 500 persoane/subvenții;
 Unicilor susținători ai familiilor monoparentale = 5
persoane/subvenții;
 Încadrarea tinerilor NEET = 80 persoane/subvenții;
 Încadrarea persoanelor care au mai puțin de 5 ani până la pensie =
5 persoane
 Încadrarea absolvenților = 30 persoane/subvenții;
Obiectivul 8. Asigurarea perfecționării pregătirii profesionale a personalului
propriu în scopul creșterii gradului de competenţă a angajaților


Necesitățile de formare profesională pentru anul 2022 vor fi stabilite la
elaborarea planului de perfecționare profesională a funcționarilor
publici, după evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
funcționarilor publici din cadrul instituției și aprobarea bugetului pe anul
2022. Se vor actualiza în funcţie de bugetul alocat si de necesităţile
identificate si stabilite de catre A.N.O.F.M

Obiectivul 9. Absorbția fondurilor europene în vederea dezvoltării
capacității SPO pentru creșterea calității serviciilor oferite și a satisfacției clienților –
Apeluri POCU 2014 - 2020

Rezultate așteptate – dezvoltarea de proiecte:
o AP1 – Inițiativa Locuri de muncă pentru toți, OS 1.1 si 1.2 - Creșterea
ocupării tinerilor NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de
Ocupare/Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea
și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal
al tinerilor NEET;
o Identificarea de noi posibilități de finanțare atât pentru persoanele în
căutare de loc de munca cât și consolidarea capacității AJOFM
Dâmbovița de furnizare a serviciilor specifice – în funcție de apelurile
lansate în 2022.
Obiectivul 10. Organizarea de „Burse ale locurilor de muncă” si „Acţiuni de
informare și consiliere privind cariera desfășurate în şcoli si penitenciare”

Rezultate așteptate:
o Burse ale locurilor de muncă – 2 burse, cu posibilitatea organizării altor
acţiuni similare în funcţie de solicitările pieţei muncii ;
o Acţiuni de informare şi consiliere privind cariera desfășurate în şcoli şi
penitenciare = 20 de acţiuni.

Observaţie : acest obiectiv se poate realiza doar dacă vor fi îndeplinite
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condiţiile sanitare şi de siguranţă a desfăşurării activităţilor ce presupun
lucrul direct cu publicul.

În acord cu Programul de guvernare, în domeniul protecției sociale,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa îşi propune:
1. Implementarea legislației naționale din domeniul securității şi sănătăţii în
muncă prin efectuarea acţiunilor de control;
2. Identificarea şi sancţionarea cazurilor de munca fără forme legale de
angajare, atât a cetăţenilor români cât şi a cetăţenilor străini
3. Verificarea respectării prevederilor directivelor europene, transpuse în
legislaţia naţională;
4. Realizarea măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de
muncă la agenţii economici, care au locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.
Obiectivele prioritare urmărite de Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa au
în vedere:
 Stabilirea şi recalcularea, în termenul prevăzut de lege, a drepturilor de
pensie conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 Verificarea tuturor pensionarilor de invaliditate gradul I si II, a
beneficiarilor de pensie de urmaş, pensie anticipată şi anticipată parţială care
cumulează pensia cu alte venituri salariale încălcând prevederile legii;
 Introducerea unui serviciu on-line destinat cetăţenilor, contribuabililor şi
beneficiarilor sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi
bolilor profesionale, în scopul reducerii timpului de răspuns al instituţiei la
solicitările publicului şi al decongestionării activităţilor la ghişeele instituţiei;
 Respectarea criteriilor si a procedurii de alocare a biletelor de tratament .
Activitatea din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Dâmboviţa va fi axată pe următoarele domenii:
A. In domeniul beneficiilor sociale:
 Vor fi 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 dosare noi
(alocatii de stat, indemnizatii crestere copil si stimulent de insertie, alocatie pentru
sustinerea familiei, venit minim garantat, alocatii de plasament, indemnizatie lunara
HIV/SIDA, indemnizatie lunara TBC, indemnizatie COVID-19);
 Vor fi prelucrate modificari (modificare reprezentant legal, modificare
modalitate de plata, transfer din/spre alte judete, suspendari, incetari drepturi);
 Vor fi prelucrate formulare prestatii familiale europene E 401, E 405, E
411 si F 002 (Regulamentul CE 988/2009);


Vor fi efectuate plati beneficiarilor pentru urmatoarele beneficii sociale:
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Nr.
crt.

Prestatie

1
2

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

3

Alocatia de plasament (Legea 272/2004)

4
5

Indemnizatii crestere copil (OUG 111/2010)
Stimulent de insertie crestere copil (OUG 111/2010)
Indemnizatie lunara concediu in vederea adoptiei (Legea
273/2004)
Indemnizatii si ajutoare (OUG 111/2010 art.31,32)
Depunere cont junior pentru copiii ocrotiti prin serviciile publice si
private specializate pentru protectia copilului (OUG 104/2018)
Indemnizatie de sprijin lunara (Legea 273/2004 – art. 100^)
Indemnizatie lunara de hrana pentru persoane diagnosticate cu
tuberculoza (Legea 302/2018)
Ajutoare de incalzire energie termica, gaze naturale, lemne,
carbuni, combustibili petrolieri (Legea 226/2021)
Drepturi persoane cu handicap (indem.+buget compl.+indem.
Insotitor + HIV) – (Legea 448/2006)
Ajutor social (Legea 416/2001)+polite asigurare
Indemnizatii lunare HIV/SIDA
Ajutoare refugiati

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Investitii institutii
Finantare institutii (subventii ONG-uri) si servicii sociale
Ajutoare urgenta
Indemnizatie OUG 30/2020 (COVID-19) alti profesionisti,
drepturi de autor si avocati
Indemnizatie OUG 30/2020 (COVID-19) cooperatisti si cluburi
sportive private
Indemnizatie OUG 30/2020 (COVID-19) structuri sportive in
subordinea MTS si administratiilor locale
Indemnizatie intrerupere temporara de activitate profesionala
OUG nr.111/2021 (COVID-19) - alti profesionisti (PFA, II, IF etc)
Indemnizatie intrerupere temporara de activitate profesionala
OUG nr.111/2021 (COVID-19) - drepturi de autor si conexe
Indemnizatie OUG 132/2020 (COVID-19) alti profesionisti ( PFA,
II, IF etc), drepturi de autori si drepturi conexe si avocati
Indemnizatie OUG 132/2020 (COVID-19) persoane care
desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional
Taxe postale
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In aceasta perioada AJPIS Dambovita va oferi consiliere primariilor si va
colabora cu acestea in vederea implementarii reglementarilor legislative din
domeniul beneficiilor sociale: alocatia pentru sustinerea familiei, ajutorul social,
indemnizatia pentru cresterea copilului.

B.Asistenta sociala monitorizare, servicii si programe de asistenta sociala
si incluziune :
a) Activitati de plata, monitorizare si evaluare a realizarii obiectivelor de
investitii, proiectele finantate prin Programele de Interes National si subventii
acordate ONG :
- Asigurarea de subventii de la bugetul de stat pentru asociatii si fundatii:
La nivelul judetului Dambovita, in anul 2022 va beneficia de subventii de la
bugetul de stat furnizorii de servicii sociale:
- Fundatia „Catedrala Eroilor” Targoviste – Camin pentru persoane varstnice
din judetul Dambovita si din alte judete din tara,
- Asociatia Benessere – Centrul rezidential pentru ingrijire si asistenta
Caminul Villa Orhideea din judetul Dambovita si din alte judete din tara.
Atributiile institutiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare, vizeaza
verificarea lunara a acordarii serviciilor de asistenta sociala, precum si corectitudinea
utilizarii sumelor primite cu titlu de subventie, calitatea serviciilor acordate de
asociatiile si fundatiile subventionate si respectarea standardelor de calitate
corespunzatoare serviciilor pe care le acorda. In anul 2022 vor fi efectuate vizite la
ONG-ul mentionat mai sus, efectuandu-se rapoarte de evaluare.
b) Activitati de monitorizare si evaluare programe sociale:
Activitati din domeniul incluziunii sociale:
- va fi intocmit raportul statistic lunar privind venitul minim garantat prevazut
de Legea nr.416/2001.
In anul 2022 AJPIS Dambovita va acorda consiliere serviciilor publice /
compartimentelor de asistenta sociala de la nivelul consiliilor locale din judet.
C. In domeniul inspectiei sociale:
In vederea exercitarii atributiilor pe care le indeplineste in domeniul inspectiei
sociale, AJPIS Dambovita, in anul 2022, va desfasura urmatoarele activitati:
1. Activitatea de control, evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale:
 activități de evaluare în vederea obținerea licenței de funcționare;
 activități de evaluare în vederea acordării unei noi licențe de funcționare
(relicențiere);
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 activități de monitorizare anuală;
 activități de control inopinat;
 Soluționarea petițiilor.
2. Monitorizarea măsurilor dispuse in cadrul controalelor tematice și inopinate
privind accesul persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi
comunicaţional și a sancțiunilor aplicate:
- monitorizarea măsurilor dispuse in campaniile de control privind
“Verificarea asigurarii respectării dreptului persoanei cu dizabilități la un mediu
accesibilizat” si “Verificarea
asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional
și comunicațional”
3. Activitatea de control în domeniul beneficiilor de asistenţă socială, precum
și stadiul implementării măsurilor dispuse, debitelor constituite și sancțiuni aplicate BAS;
4. Monitorizarea serviciilor sociale privind modul de organizare și funcționare
pe perioada stării de alertă;
5. Instrumentarea cererilor de acordare a ajutorului de urgență de la bugetul de
stat;
7. Verificarea subvenţiilor acordate asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr.
34/1998.
D.Alte activitati:
a) Activitati privind relatiile cu publicul:
- vor fi solutionate petitii cu respectarea O.G. nr.27/2002 si a Legii
nr.232/2002.
- vor fi acordate indrumari si consilieri in vederea clarificarii stabilirii si platii
drepturilor de prestatii sociale.
b) 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
In anul 2022 vor fi inregistrate si solutionate cereri depuse in baza prevederilor
Decretului Lege nr. 118/1990.
c) Autorizarea furnizorilor de formare profesionala a adultilor.
Activitatea Comisiei de autorizare desfasurată in conformitate cu prevederile
Ordonanţei nr.129/2000 cu modificările si completările ulterioare se va concretiza
prin autorizarea furnizorilor de formare profesionala.
Se vor desfasura activitati de informare si consiliere asigurate de Secretariatul
tehnic al Comisiei de autorizare pentru furnizorii de formare profesionala cat si
pentru persoanele interesate de formare profesionala.
d) Activitatea de reprezentare in instanta
In perioada ianuarie-decembrie 2022 se va asigura reprezentarea institutiei si a
M.M.S.S. (prin delegare) in actiuni judecatoresti.
e) Activitatea de resurse umane
In anul 2022 se vor asigura:
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a) perfectionarea pregatirii profesionale continua pentru personalul propriu.
b)promovarea functionarilor publici in conformitate cu prevederile Legii
nr.188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare.
f) Activitatea financiar contabila si administrativa.
Prin activitatea ce se va desfasura in anul 2022 se va urmari:
a) aplicarea legilor si actelor normative cu privire la utilizarea sumelor
acordate institutiei prin bugetul de stat, in legatura cu existenta unei evidente
contabile conform normativelor in vigoare pentru unitatile bugetare.
b) buna gestionare a patrimoniului institutiei si inventarierea acestora.
c) asigurarea fondurilor necesare precum si gospodarirea rationala a energiei
electrice, carburantilor, apei si materialelor de consum pentru incadrarea in
creditele acordate.
9.

SĂNĂTATE

Prin programele pe care le va derula in anul 2022, având ca scop general
îmbunătățirea stării de sănătate şi creșterea calității vieții populației din județ,
Direcția de Sănătate Publică Dâmboviţa, va acoperi următoarele domenii
prioritare:
În domeniul controlului in sănătate publică, prin acţiunile tematice de
control incluse în planul anual de control, ne propunem să identificam şi să
reducem/eliminam riscurile pentru sănătatea pubică. Vor fi controlate sistemele de
aprovizionare cu apă din mediul rural, unităţile de folosinţă publică, vor fi inspectate
lunar produse cosmetice, produse biocide şi utilizatorii acestor produse biocide,
unităţile de învăţământ, taberele şcolare, precum şi alte domenii din sfera de
competenţă.
Prin toate acţiunile de control pe care le vom întreprinde, dorim să reducem:
- numărul de evenimente de sănătate publică în care este implicat consumul de
alimente neconforme sau nerespectarea bunelor practici la prepararea şi servirea
alimentelor;
- numărul de cazuri de boli profesionale sau boli legate de profesie în rândul
personalului medical şi auxiliar din unităţile sanitare;
- numărul de teste de salubritate neconforme prelevate din unităţile de
asistenţă medicală;
-numărul de reclamaţii privind nivelul scăzut al calităţii îngrijirilor medicale şi
creşterea
gradului de satisfacţie al pacienţilor /aparţinătorilor legat de condiţiile de
spitalizare şi de calitatea serviciilor acordate.
Se vor efectua recontroale în unităţile în care se înregistrează neconformităţi
şi vor fi aplicate măsuri coercitive în cazul nerespectării măsurilor instituite.
În domeniul supravegherii sănătăţii publice şi a programelor de sănătate
publică
Prin programele pe care le va derula în anul 2022, Compartimentul de
supraveghere şi control boli transmisibile îşi propune să realizeze o mai bună
identificare a comunităţilor cu vaccinare suboptimală, precum şi creşterea numărului
de campanii suplimentare de vaccinare în vederea recuperării restanţierilor, cu
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sprijinul cabinetelor medicale individuale, al mediatorilor sanitari/asistenţilor
comunitari.
În ceea ce priveşte subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei,
compartimentul de specialitate şi-a propus să crească numărul de testări ale
bolnavilor cu TBC, iar în cadrul subprogramului de supraveghere şi control al
infecţiei HIV, ne dorim o mai bună colaborare cu furnizorii de servicii medicale, în
vederea testării într-un procentaj crescut, a gravidelor aflate în evidenţă, dar şi o mai
bună depistare a infecţiei HIV/SIDA în rândul populaţiei, în grupele expuse la risc,
conform metodologiilor de lucru.
În scopul protejării sănătăţii şi prevenirii îmbolnăvirilor asociate factorilor
de risc alimentari, Compartimentul igiena alimentaţiei va monitoriza şi evalua
riscurile privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei publice, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, dar şi cu normativele europene, concomitent cu derularea
activităţilor prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor de sănătate
prezentate în machetă.
Supravegherea acordării asistenţei medicale profilactice în colectivităţile de
copii şi tineri, se va realiza prin monitorizarea celor 60 de cabinete medicale şcolare.
Activităţile de evaluare a profilului de risc psiho-social în unităţile de învăţământ au
ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi, prin
asigurarea unui climat instituţional sanogen, reducerea morbidităţii şi a problemelor
sociale ale elevilor.
În domeniul supravegherii stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu
calitatea apei potabile, se vor preleva probe de apă potabilă din sistemele de
aprovizionare din mediul urban, rural, precum şi din sistemele locale care deservesc
unităţile de utilitate publică (şcoli, grădiniţe etc.).
Întrucât nu avem zone naturale de îmbăiere, atenţia este îndreptată spre
piscinele şi bazinele de înot din evidenta DSP, ele reprezentând în sezonul cald
obiective unde riscul sanitar este proporţional cu gradul de aglomerare.
Numărul activitatilor şi al probelor de apă planificate poate fi extins în
funcţie de priorităţile locale şi de identificarea unor riscuri sanitare legate de
consumul apei (focare de boli infecţioase, calamităţi naturale etc.).
Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor expuşi la noxe chimice se va
realiza prin determinări toxicologice, dar şi prin investigarea condiţiilor de muncă
prin efectuarea cu preponderenţă a determinărilor de zgomot, iluminat, pulberi, noxe
chimice, controlul microbiologic al suprafeţelor din unităţile de producţie.
Cercetarea şi declararea bolilor profesionale se va face la semnalarea unei
astfel de boli şi va consta în investigarea condiţiilor şi circumstanţelor la locul de
muncă, în vederea confirmării/infirmării şi a declarării bolii.
Pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor sanogene ale
populaţiei, prin activităţi de profilaxie primară, D.S.P. Dâmboviţa va desfăşura
campanii de informare-educare-comunicare, în concordanţă cu cele derulate la nivel
national sau în consonanţă cu priorităţile locale.
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 atribuţiunile ce decurg din Statutul propriu de organizare şi funcţionare a
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activităţii, Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa va acţiona în următoarele
direcţii prioritare:
1. Contractarea serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale.
- Încheierea actelor adiţionale de prelungire a contractelor de furnizare de
servicii medicale pe toate tipurile de asistenţă medicală aflate în derulare la data de
31.12.2021.
- Încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale, farmaceutice şi
dispozitive medicale pentru anul 2022.
2. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 în condiţii de
eficienţă economică pentru asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei
medicale pe toate tipurile de servicii.
- Analiza lunară şi trimestrială a gradului de realizare aplăţilor faţă de
prevederile aprobate şi de creditele deschise pentru fiecare domeniu de asistenţă
medicală.
3. Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi
dispozitivelor medicale.
- Verificarea veridicităţii şi corectitudinii serviciilor medicale, farmaceutice şi
dispozitive medicale raportate de furnizori în cadrul contractelor încheiate pentru
toate tipurile de asistenţă medicală, în vederea decontării.
- Respectarea termenelor de plată prevăzute în contractele de servicii medicale.
4. Controlul privind derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale
şi virarea contribuţiei la FNUASS.
- Monitorizarea şi controlul modului în care furnizorii de servicii medicale, de
medicamente, de dispozitive medicale şi materiale sanitare respectă clauzele
contractuale pe toată perioada derulării contractului.
- Controlul îndeplinirii indicatorilor din programele naţionale de sănătate la
nivelul unităţilor sanitare prin care se derulează.
- Verificarea legalităţii cererilor de restituire a indemnizaţiilor de concediu
medical depuse de angajatori la C.A.S. Dâmbivita conform O.U.G. nr. 158/2005 cu
modificarile şi copletările ulterioare.
5. Evaluarea furnizorilor de servicii medicale
În vederea încheierii contractelor pentru anul 2022, C.A.S. Dâmboviţa
derulează acţiunea de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi
dispozitive medicale.
6. Concedii medicale.
- Restituirea din FNUASS a sumelor plătite de angajatori asiguraţilor,
reprezentând indemnizaţii de concedii medicale.
- Declararea, urmărirea, colectarea şi recuperarea contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru concedii medicale şi indemnizaţii de la persoanele fizice
prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 cu modificarile completările ulterioare.
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7. Formulare europene / Cardul european de sănătate.
- Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, înregistrare, verificare din
punct de vedere al existenţei, conformităţii şi valabilităţii dosarelor depuse în
vederea eliberării formularelor E*** şi a documentelor portabile S.
- Constituirea, administrarea şi actualizarea permanentă a bazei de date
referitoare la evidenţa cetăţenilor români şi străini care se deplaseză pe teritoriul
României, în spaţiul Uniunii Europene şi spaţiul SEE, beneficiari ai prevederilor
Regulamentelor Europene 883/2004, Reg. 987/2009 şi Reg. 988/2009 cu
modificarile ulterioare, cu prevederi în domeniul sănătăţii la nivelul C.A.S.
Dâmboviţa.
- Emiterea formularelor europene şi a cardului de asigurări sociale de sănătate l
solicitarea persoanelor asigurate care se deplaseză în statele membre UE.
8. Tehnologia informaţiei.
-Creşterea gradului de implementare a Sistemului Informatic Unic Integrat în
vederea utilizării acestuia de toate categoriile de furnizori.
9. În domeniul comunicării cu asiguraţii.
- Informarea asiguraţilor privind drepturile şi obligaţiile asiguraţilor în
sistemul asigurărilor de sănătate şi reţeaua de furnizori.
- Soluţionarea solicitărilor făcute prin scrisori, audienţe, apeluri telefonice şi
solicitări directe de către asiguraţi.
- Determinarea gradului de satisfacţie a asiguraţilor prin aplicarea chestionarelor.
10. Acţiuni comune pentru sănătate.
- Stabilirea împreună cu Direcţia de Sănătate Publică şi Colegiul Judeţean al
Medicilor a necesarului de medici de specialitate şi medici de familie pe total judeţ.
-Întâlniri cu furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu
C.A.S. Dâmboviţa pentru dezbaterea noutăţilor legislative privind condiţiile acordării
asistenţei medicale în anul 2023.
- Stabilirea împreună cu Direcţia de Sănătate Publică şi Colegiul Judeţean al
Medicilor a zonelor deficitare din punct de vedere al încadrării medicilor din unităţile
sanitare cu paturi.
Obiectivul Consiliului Judeţean Dâmboviţa în acest domeniu îl constituie
îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor medico-sanitare, cunoscut fiind faptul că
asigurarea accesului populaţiei la o infrastructură sanitară de calitate, corelată cu
servicii medicale la standarde europene reprezintă o prioritate a actualei guvernări.
10.

EDUCAŢIE ȘI CERCETARE

Prioritatea Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, ca instituţie care
gestionează procesul de învăţământ preuniversitar județean, o reprezintă realizarea
unui învăţământ de calitate, desfăşurat în şcoli dotate la nivel european. În acest
sens, în anul 2022, întreaga activitatea de coordonare/ îndrumare și control se va
desfășura în concordanță cu următoarele direcții de acțiune:
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1. Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu
virusul SARS-CoV2 și a desfășurării în condiții optime a activității în unitățile de
învățământ din județul Dâmbovița;
2. Îmbunătăţirea managementului şcolar în conducerea echipelor în condiţii de
criză prin participarea directorilor la cursuri şi webinarii
în domeniul
managementului şi leadershipului şcolar;
3. Asigurarea încadrării cu personal didactic calificat și includerea în
programe de abilitare curriculară pe discipline de studiu/cu accent pe proiectare
curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examenele naționale în parteneriat cu
CCD Dâmbovița;
4. Crearea unor medii de învățare incluzive, care țin cont de nevoile și
posibilitățile efective ale elevilor care provin din grupuri vulnerabile privind accesul
la mijloacele de tehnologie si acces la internet;
5. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală în toate
unităţile de învăţământ, în vederea asigurării echilibrului emoțional și a stării de bine
în unitățile de învățământ;
6. Asigurarea unui management flexibil la nivelul şcolilor, din perspectiva
realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului
şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi a îmbunătăţirii rezultatelor la evaluările/
examenele naţionale;
7. Monitorizarea aplicării și dezvoltării sistemului de control intern
managerial;
8. Creșterea numărului de copii care participă la educația preșcolară
9. Organizarea unor activități de monitorizare și consiliere privind aplicarea
programelor școlare, în acord cu filosofia acestora;
10. Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare, conform
nevoilor educative ale elevilor vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a
alfabetizării științifice și diminuării riscului de analfabetism funcțional, respectiv
realizarea de activități asistate de tehnologie și internet, corspunzătoare activității
față în față și online;
11. Valorificarea noilor tehnologii și a resurselor de calitate în contextul școlii
online;
12. Diminuarea numărului de elevi cu competențe scăzute la citire,
matematică și științe (41% citire, 47% matematică și 44% științe – competențe
scăzute, la nivel național);
13. Îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale cadrelor didactice
(inclusiv de predare prin instrumente digitale- digital literacy)
14. Dezvoltarea programelor pentru elevii care au părăsit timpuriu școala
(programul „A doua şansă”);
15. Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii;
16. Facilitarea participării cadrelor didactice/ personalului de conducere din
unitățile de învățământ la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în didactica
specialității/în managementul educațional, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului
didactic față în față sau online și managementului unității de învățământ;
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17. Crearea unei comunități pedagogice în care profesorii împărtășesc unii
altora cum să utilizeze tehnologia pentru învățământul la distanță și cum să-i implice
pe toți elevii în învățare;
18. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie
publică locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, O.N.G.-uri și adecvarea
ofertei educaționale la cerințele pieței muncii.
DIRECȚII STRATEGICE ALE ACTIVITĂȚII ISJ PENTRU ANUL
2022
Obiectiv general 1:Creşterea calităţii procesului de învățământ prin
modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul
unităților de învățământ
1.1.Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui curriculum adaptat
nevoilor reale ale elevilor / preșcolarilor
1.2. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor și
specificului local, complementar curriculumului formal
1.3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, examenele de
bacalaureat și de certificare a calificării profesionale
Obiectiv general 2: Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la
nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin
transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficientizare, în
scopul creșterii calității în educație
2.1. Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la
nivelul inspectoratului școlar și al unităților subordonate
2.2. Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu
virusul SARS-CoV2 și desfășurării în condiții optime a activității în unitățile de
învățământ din județul Dâmbovița
2.3. 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
2.4. Îmbunătățirea 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+
2.5. Asigurarea compatibilității resurselor alocate de Ministerul Educației cu
nevoile unităţilor de învăţământ.
Obiectiv general 3: Compatibilizarea sistemului național de educație cu
sistemele europene, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea
politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii
rezultatelor elevilor
3.1. Asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul
învăţământului obligatoriu din județul Dâmbovița
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
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3.3. Îmbunătățirea competențelor de elaborare și implementare a proiectelor cu
finanțare europeană
3.4. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie prin
unităţile de învăţământ particular şi prin cele în care funcționează alternative
educaţionale
Obiectiv general 4: Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic,
racordarea acestuia la piaţa muncii prin consultarea / implicarea factorilor
interesați de educație în scopul racordării ofertei educaționale la cerințele pieței
muncii
4.1. Îmbunătățirea ofertei educaţionale din învățământul tehnologic, prin
fundamentarea acesteia pe nevoile reale ale elevilor și pe cerințele pieței muncii
4.2. Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale oferite în învățământul
profesional și tehnic.
În contextul strategiei de guvernare în educație și a obiectivelor ce derivă din
Programul de Guvernare, Casa Corpului Didactic Dâmbovița își propune
următoarele direcții prioritare de acțiune:
 Dezvoltarea unor structuri instituţionale moderne în scopul optimizării
activităţilor de formare continuă a personalului din învăţământ;
 Asigurarea progresului în carieră pe criterii de competenţă profesională
și susținerea politicii educaționale extraşcolare și extracurriculare prin programe de
formare continuă care să asigure o educație.
Agenția Națională pentru romi prin Biroul Judeţean pentru Romi din cadrul
Instituţiei Prefectului implementează în judeţ proiecte cu finanțare europeană:
 Creşterea ponderii populaţiei rome care finalizează studii medii şi
superioare;
 Formarea de cadre didactice prin Programul „A doua şansă” pentru
învăţământul primar.
11. TINERET ȘI SPORT
Activitatea Direcţiei Județene pentru Sport şi Tineret Dâmbovița va fi
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 va sta la baza organizării tuturor competiţiilor sportive din anul 2022.
Calendarul sportiv judeţean va fi 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 2022 în cadrul Programului „Promovarea sportului de performanţă”, sunt
programate competiţii care vor fi finantate din subventie si venituri proprii.
În cadrul Programului „Sportul pentru toţi”, D.J.S.Dambovita şi-a prevăzut acţiuni,
unde vor fi cuprinsi un numar cat mai mare de sportivi legitimati si nelegitimati
cuprinzand diferite categorii de varsta si socio-profesionale.
Tot in acest an 2022 se va continua procesul de prevenire a violentei si dopajului
precum si promovarea tolerantei si FAIR-PLAY unde la acest program vor fi
organizate cel putin 2 actiuni la nivelul judetului. Impreuna cu organele abilitate
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(Prefectura, Primaria, Inspectoratul Scolar, etc.) vor fi organizate actiuni sportive
dedicate „1 IUNIE” si „1 DECEMBRIE”. In acest an se va continua modernizarea
bazei sportive conform cerintelor actuale, la Sala Sporturilor din Targoviste.
Cheltuielile pentru organizarea competitiilor vor fi finantate atat din subventii cat si
din venituri proprii.
La sfarsitul anului, Directia Judeteana de Sport Dambovita organizeaza Gala
Sportului Dambovitean unde vor fi premiati cei mai buni sportivi ai judetului
Dambovita.
.
12.
CULTURA
Direcţia pentru Cultură a Județului Dâmboviţa își propunânde realizarea
condiţiilor cadru general favorabile privind protejarea patrimoniului cultural
judeţean şi naţional, prin:
 protejarea , conservarea, şi restaurarea patrimoniului cultural mobil, imobil şi
imaterial;
 promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale;
 identificarea, inventarierea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului
material şi imaterial;
 promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Centrul Judeţean de Cultură
Dâmboviţa, va continua activităţile tradiţionale ce s-au impus în peisajul cultural
dâmboviţean, în decursul anilor, cum sunt: Festivalul - concurs naţional de literatură
„Moştenirea Văcăreştilor”, Festivalurile de muzică populară „Ion Dolănescu”,
„Ileana Sărăroiu” şi „Rodica Bujor”, Tabăra de creaţie „O vară de poveste”, Târgul
meşterilor populari, concertele orchestrelor „Muntenia” şi „Chindia”, dar vor fi
organizate și alte acțiuni noi, menite să crească vizibilitatea Centrului Județean de
Cultură Dâmbovița la nivel național.
- Vor fi continuate parteneriatele cu diferite instituţii culturale și de învăţământ
din municipiul Târgoviște și din județ pentru organizarea unor manifestări cu tradiţie
în spaţiul cultural dâmboviţean, cum sunt: Festivalul de romanțe „Crizantema de
Aur” realizat împreună cu Teatrul Municipal „Tony Bulandra”, Festivalul „Art For
You” şi Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală „W. A. Mozart” realizate
împreună cu Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” din Târgoviște, Festivalul de literatură
„Primăvara Albastră” în parteneriat cu Primăria Orașului Pucioasa, Colocviul
Internaţional „Latinitate, Romanitate, Românitate” organizat împreună cu
Universitatea „Valahia” și Sărbătorirea Sfântului Ierarh Nifon în parteneriat cu
Arhiepiscopia Târgoviștei.
Proiectele propuse de Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”
sunt în concordanţă cu strategia culturală naţională şi urmăresc dezvoltarea regională
cu accent pe specificul local:
 Protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului
cultural mobil şi imobil;
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 Îmbogăţirea patrimoniului ştiinţific al instituţiei prin cercetări
arheologice, cercetări etnografice, cercetarea documentelor de arhivă, donaţii,
achiziţii;
 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;
 Creşterea numărului de vizitatori. Diversificarea ofertei culturale va fi
principala strategie pentru atingerea acestui obiectiv;
13. AFACERI INTERNE
Având în vedere prioritățile stabilite la nivelul conducerii Poliției Române și
ținând cont de concluziile rezultate în urma analizării situației operative pe anul
2020, solicitările cetăţenilor şi evoluţia situaţiei operative înregistrată până în prezent
la nivelul judeţului, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa şi-a stabilit
următoarele obiective și priorităţi de acţiune:
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.
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 2022.
II. Creşterea capacităţii operaţionale, de prevenire şi combatere a formelor
de criminalitate transnaţională, pe segmentele aflate în atenţia Uniunii Europene,
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respectiv: trafic de fiinţe umane, migraţie ilegală, fraude pe internet, folosirea
cardurilor falsificate, trafic de droguri, spălarea banilor, etc., pentru a putea
preveni un potenţial export de criminalitate către celelalte state ale Uniunii
Europene
2.1. Colaborarea între structurile inspectoratului, Serviciul de Combatere a
Criminalităţii Organizate Dâmboviţa şi Brigada de Combatere a Criminalităţii
Organizate Prahova, pentru realizarea obiectivelor prevăzute de strategiile naţionale
de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate, precum 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.
III. Dezvoltarea capacităţii de acţiune pe linia criminalităţii economicofinanciare, 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.
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
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„Modelului European de Informaţii Operative” având la bază principiul „Intelligence
- led policing”.
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 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.
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.
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.
VIII. Diversificarea şi intensificarea metodelor de prevenire şi combatere a
criminalităţii.
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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.
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.
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.
XI. Intensificarea activităţii de întocmire proiectelor pentru accesarea
fondurilor U.E. nerambursabile
11.1. Elaborarea de propuneri de proiect având în vedere programele deschise.
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.
Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte va acţiona pentru:
– gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor;
– actualizarea permanentă a procedurilor de lucru care să implice
responsabilizare şi cooperare.
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare
a Vehiculelor îşi propune derularea în bune condiţii a procedurii de examinare şi
obţinere a permiselor de conducere, precum şi creşterea gradului de informare a
cetăţenilor şi dezvoltarea relaţiilor instituţionale.
În conformitate cu Planul Strategic Instituţional al M.A.I., eforturile
întreprinse la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa „Mircea
cel Bătrân se vor axa pe o abordare activă, coerentă şi concertată care vizează
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construirea unui sistem eficient de ordine şi siguranţă publică, orientat proactiv către
nevoile de securitate şi în serviciul cetăţenilor și se va acţiona în următoarele direcţii
principale de acţiune:
- Creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor;
- Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale;
- Consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine publică şi
situaţiilor de urgenţă;
- Întărirea capacităţii administrative;
- Dezvoltarea capacităţii operaţionale;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa va
acţiona pentru asigurarea şi respectarea măsurilor de prevenire, pregătire şi educare
în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul administraţiilor publice locale,
instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei.
De asemenea, se urmărește dezvoltarea capacității de intervenție prin
specializarea și perfecționarea personalului din structurile operative și prin
înființarea unor puncte de lucru pentru reducerea timpului de răspuns în cazul
producerii unor situații de urgență.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prin acţiunile propuse a se
realiza, va urmări:
- actualizarea planurilor operative de intervenţie pentru asigurarea cu tehnică,
echipamente, utilaje, accesorii şi alte mijloace, inclusiv resurse umane;
- verificarea conţinutului planului de cooperare cu toate forţele de intervenţie
aflate pe teritoriul judeţului;
- verificarea sistemului de observare, măsurare, înregistrare şi transmitere a
datelor, în scopul avertizării, alarmării şi aplicării măsurilor corespunzătoare
în timp util.

14. ALTELE
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Dâmboviţa isi
propune pentru anul 2022 să desfăşoare activitatea având ca obiectiv strategic –
Realizarea unui nivel crescut de protecţie a consumatorilor, aplicarea efectivă a
legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor, precum şi intărirea activităţilor de
informare, consiliere şi educare a consumatorilor obiectiv se va realiza prin:
 Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni tematice de control pentru evaluarea
riscului produselor potenţial periculoase având ca rezultat eliminarea acestora din
circuitul comercial;
 Eficientizarea acţiunilor de control prin identificarea şi eliminarea cauzelor
care au determinat măsurile stabilite, inclusiv prin schimbul rapid de informaţii între
structurile teritoriale şi prin verificarea măsurilor stabilite prin documentele de
control ceea ce ar insemna reducerea cazurilor de încălcare a legislaţiei de către
operatorii economi;
Obiectivele operaţionale pentru această perioadă sunt:
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 Protejarea consumatorilor impotriva riscului de a achiziţiona produse
periculoase sau de a li se presta servicii care ar putea să le afecteze viaţa, sănătatea
sau securitatea;
 Soluţionarea cu celeritate a petiţiilor consumatorilor prin îmbunătăţirea
modalităţilor de primire, soluţionare şi informare a petiţionarului;
A Obiectivele specifice ale activității Direcției Județene de Statistică
Dâmbovița în anul 2022 sunt:
 Implementarea sistemului de control intern managerial;
 Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale;
 Gestionarea sistemului informatic și al infrastructurii statistice;
 Preluarea şi valorificarea informaţiilor infrastructurale şi a datelor existente în
evidenţele specifice din administraţia publică;
 Asigurarea producției de date statistice cu caracter economic și social, prin
realizarea cercetărilor statistice anuale și infraanuale cuprinse în PSNA;
 Asigurarea unui grad de răspuns superior şi corespunzător calitativ la toate
cercetările statistice;
 Gestionarea eficientă a resurselor umane;
 Dezvoltarea competențelor resurselor umane și asigurarea condițiilor de
muncă;
 Diseminarea datelor statistice în conformitate cu principiile Codului de
practici al statisticilor europene.
În anul 2022 se va realiza Recensământul Populației și al Locuințelor, acțiune
de mare anvergură care va fi realizat de către Institutul Național de Statistică și
structurile sale teritoriale în colaborare cu alte instituții (Instituția Prefectului și
Serviciul de Telecomunicații Speciale).
În luna ianuarie se definitivează acțiunea de sectorizare a teritoriului
localităților în sectoare de recensământ folosind aplicația informatică QGIS.
Totodată, în perioada ianuarie - februarie se va desfășura acțiunea de recrutare și
instruire a personalului de recensământ. Asfel, Unitatea Județeană de Implementare a
Recensământului (UJIR) împreună cu Comisiile Locale Pentru Recensământ
organizate în fiecare UAT, vor selecta 451 de recenzori de teren din care 219 vor
participa și la acțiunea de autorecenzare asistată, 18 recenzori șefi, 89 de
coordonatori locali și un coordonator județean. Instruirea acestora se fa face etapizat
de către UJIR Dâmbovița.
Acțiunea propriu-zisă de recenzare cuprinde 3 faze:
- completarea cu informații din surse administrative (1 februarie – 13 martie)
– are loc popularea bazei de date cu informații despre persoane care se regăsesc în
registrele administrative naționale;
- autorecenzarea și autorecenzarea asistată (14 martie – 15 mai) –
autorecenzarea se poate face de către fiecare persoană în parte de pe un echipament
propriu (desktop, laptop, tabletă, telefon, etc.) sau, pentru persoanele care nu au
acces la internet sau nu au cunoștințe de IT, autorecenzarea se poate face asistat de
un recenzor, la primărie, în spații special amenajate și dotate;
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- recenzarea în teren prin interviu față în față cu ajutorul tabletei (16 mai –
15 iulie) – recenzori special desemnați vor merge în toate locațiile unde nu s-a făcut
autorecenzare și vor înregistra datele din chestionarul de recensământ.
Ulterior, după finalizarea celor 3 etape, INS va verifica completitudinea
datelor și va efectua, dacă este cazul, imputare de date prin metode statistice.
Acesta este primul recensământ care se realizează on-line.
În ceea ce privește Recensământul General Agricol care s-a desfășurat anul
precedent, vor fi date publicității în luna martie 2022 rezultatele parțiale provizorii
urmând ca în perioada martie - decembrie 2022 să se facă analiza, structurarea și
diseminarea rezultatelor finale.
Corespunzător „Graficului cercetărilor statistice infra-anuale 2022 şi
anuale 2021”, Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa are de realizat în anul
2022 următoarele lucrări (vezi Anexa):
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PRINCIPALELE ACŢIUNI CE VOR FI REALIZATE DE SERVICIILE
PUBLICE DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR, STRUCTURILE
CELORLALTE ORGANE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE,
REGIILE ŞI COMPANIILE NAŢIONALE CU REPREZENTARE LA
NIVELUL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA
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1.

FINANȚE PUBLICE

Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa
1. Realizarea programului de incasari

Termen

Entitatea implicată în realizare

2

3

2022

lunar

2. Cresterea gradului de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale
3. Cresterea gradului de depunere voluntara a declaratiilor fiscale, pe tipuri de impozite si de
contribuabili
4. Cresterea gradului de depunere electronica a declaratiilor fiscale
5. Cresterea ratei de colectare a arieratelor recuperabile la persoanele fizice si juridice
6.
Cresterea ponderii sumelor aflate in inlesniri la plata

2022
2022

lunar

2022
2022
2022

lunar
lunar
lunar

7. Reducerea arieratelor fiscale inregistrate la finele anului 2021
8. Intocmirea si transmiterea in termen a situatiilor solicitate de catre DGRFP Ploiesti, ANAF si MF

2022
2022

lunar
lunar

9. Efectuarea de inspectii fiscale in vederea solutionarii deconturilor cu sume negative de TVA cu
optiune de rambursare la contribuabilii mici , mijlocii, persoane fizice respectiv intreprinderi
individuale si familiale. In contextul evolutiei situatiei epidemiologice nationale si internationale
determinate de raspandirea epidemiei COVID 19 si luand in considerare masurile generale luate la
nivel national pentru limitarea raspandirii pandemiei , se va asigura respectarea prevederilor OUG
48 / 09.04.2020 – (190)
Totodata se va avea in vedere si initierea de inspectii fiscale, la contribuabilii / platitorii , care
prezinta risc fiscal stabilit urmare analizei de risc si ale caror deconturi cu sume negative de TVA cu
optiune de rambursare au fost solutionate cu control ulterior – (30)
10. Efectuarea de inspectii fiscale la contribuabilii persoane juridice sau fizice care prezinta risc fiscal,
in functie de nivelul de risc , potrivit competentelor si in conformitate cu prevederile legale in
vigoare , pentru verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si
exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu stabilirea obligatiilor fiscale de catre contribuabil/
platitor, a respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, respectiv verificarea sau stabilirea ,

lunar

Sef Administratie Adjunct AIF
Sefi servicii
Inspectori din cadrul AIF
Lunar

Lunar

Sef Administratie Adjunct AIF
Sefi servicii
Inspectori din cadrul AIF
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

1
dupa caz a bazelor de impozitare si a situatiilor de fapt aferente , stabilirea diferentelor de obligatii
fiscale principale. ( 400)
11. Efectuarea de inspectii fiscale,la contribuabilii aflati sub incidenta prevederilor legii nr.85 / 2014
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa . ( 30)
12. 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 (10 )
13. Efectuarea de inspectii fiscale, la contribuabilii selectati avand in vedere prevederile legale in
vigoare precum si precizarile transmise prin Circulara A_RFC 5970/16.01.2020 referitoare la
contribuabilii pentru care , pana la data emiterii circularei , nu au fost dispuse masuri de catre AIF ,
ca urmare a instituirii de masuri asiguratorii emise de DGAF. ( 2)
14. Actiuni de verificare documentara pentru stabilirea cat mai corecta a situatiei fiscale a
contribuabilului/ platitorului, in vederea cresterii gradului de conformare voluntara.

Termen

Entitatea implicată în realizare

2

3

Lunar

Lunar

Sef Administratie Adjunct AIF
Sefi servicii
Inspectori din cadrul AIF
Sef Administratie Adjunct AIF
Sefi servicii
Inspectori din cadrul AIF

Lunar

Sef Administratie Adjunct AIF
Sefi servicii
Inspectori din cadrul AIF

Lunar

Sef Administratie Adjunct AIF
Sefi servicii
Inspectori din cadrul AIF

15.
CONTROALE INOPINATE,CONTROALE INCRUCISATE SI CERCETARI LA FATA LOCULUI
/ 400 – din care:
16. Desfasurarea de controale inopinate la persoane juridice contribuabili mari administrati de
DGAMC, in baza delegarilor de competenta dispuse de catre DGCCF , structurilor de inspectie
fiscala din cadrul directiilor generale, avand in vedere Nota A-RFC 882 / 17.03.2021, aprobata de
presedintele ANAF.
17. Desfasurarea de controale inopinate/incrucisate si constatari la fata locului, in baza prevederilor
art.134 alin(2) si respectiv art.65 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala pentru
verificarea faptica si documentara, in principal , ca urmare a unor informatii cu privire la existenta
unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale;
stabilirea riscului fiscal asociat unui contribuabil in vederea selectarii contribuabililor pentru
inspectie fiscala ;verificarea documentelor si operatiunilor impozabile, ale unui contribuabil/
platitor in corelatie cu cele detinute de persoana sau entitatea supusa unui control fiscal, verificarea

2022

Lunar

Lunar

Sef Administratie Adjunct AIF
Sefi servicii
Inspectori din cadrul AIF

Sef Administratie Adjunct AIF
Sefi servicii
Inspectori din cadrul AIF
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul
1
contribuabililor aflati in administrare care indeplinesc conditiile pentru declararea ca inactivi/
reactivare in conformitate cu prevederile Circularelor A_RFC 1909/27.08.2015si A_RFC 2386 /
18.12.2016, solutionarea cererilor de restituire de accize, precum si certificarea declaratiei privind
nedeductibilitatea TVA in baza OMFP nr.33 / 2012 cu modificarile si completarile ulterioare.

18. Urmarirea aplicarii NM ale MFP cu privire la derularea prin trezoreriile teritoriale, a operatiunilor
legate de răscumpararea certificatelor de depozit pentru populație și raportarea zilnică, lunaă,
trimestrială și anuală la MFP a răscumpararilor certificatelor de depozit pentru populatțe.
19. Potrivit Programului stabilit in conformitate cu adresa MF. NR. 111043/1996 si a tematicii primită
de la DGRFP Prahova-S.I.V.A.T.L., efectueaza verificarea activitatii trezoreriilor locale, se
efectuează indrumarea metodologica, urmarind respectarea instructiunilor si a normelor legale
20. Verificarea operațiunilor de incasări și plăți in numerar, lunar la trezoreriile teritoriale potrivit
Precizărilor MFP nr. 172.695/2004 și a tematicii primite de la DGRFP Ploiești - 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.
21. Monitorizarea operatiunilor de numarare, sortare și reimpachetare a numerarului care se depune la
BNR Sucursala București.
22. Centralizarea cererilor de autorizare la plata a dobânzilor, primite de la unitatea proprie și serviciile
teritoriale de trezorerie din cadrul județului și transmiterea la S.I.V.A.T.L. – DGRFP
Ploiești.intocmirea și transmiterea lunar, la DGRFP Poiesti a unui raport sinteza privind
desfasurarea activitatii serviciului și a unui raport privind desfasurarea activitatii casieriilor
23. Decontarea in SEP a tuturor operatiunilor de plăți si incasări inițiate/primite la nivelul județului
Receptțe,transmitere containere forexebug.
24.
Transmiterea soldului casei de circulație.
25. Primirea de la MFP și transmiterea către trezoreriile operative a deschiderilor de credite din bugetul
de stat, BASS, șomaj, sănătate
26. Asigurarea cu numerar a trezoreriilor operative

Termen

Entitatea implicată în realizare

2

3

zilnic

Serviciul IVATL

lunar

Serviciul IVATL

lunar

Serviciul IVATL

lunar

Serviciul IVATL

lunar

Serviciul IVATL

Zilnic
Zilnic
Zilnic
Periodic

SDONPE
SDONPE
SDONPE
SDONPE
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Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
27. Efectuarea de operațiuni de incasări in numerar de la instituții publice/operatori economici,
persoane fizice (pt pers. fizice -și incasari cu carduri bancare) , etc pe baza de Chitanta pentru
incasarea de impozite, taxe și contribuții precum și operațiuni de plăți către instituțiile publice pe
baza CEC-urilor pentru ridicare de numerar.
28. Pentru certificatele de trezorerie vândute către populație și transformate in certificate de depozit,
asigură răscumpărarea acestora, prin rambursarea valorii nominale și a dobânzii aferente.
29.
Elaborarea și raportarea execuției bugetului de stat, execuția operativă a contului Trezoreriei
Statului
30. Asigurarea implementării nomenclatoarelor necesare susținerii functionalitățiilor sistemului
informatic pentru raportarea situațiilor financiare ale institutiilor publice(forexebug)
31. Asigurarea funcționării sistemului informatic pentru raportarea situațiilor financiare ale instituțiilor
publice(forexebug)la nivelul unității proprii/tuturor trezoreriilor operative.
32. Vânzarea titlurilor de stat către populație
33. Verificarea, analizarea, in vederea centralizării, a bugetelor locale cu toate anexele prevăzute de
actele normative in vigoare.
34. Verificarea – centralizarea, analizarea situațiilor financiare lunare și trimestriale in vederea
transmiterii la M.F.P. sau la institutțile care le solicita, potrivit actelor normative in vigoare.
35. Verificarea, analizarea, in vederea centralizării a situațiilor privind numărul de personal și fondul de
salarii potrivit legislației in vigoare.
36. Asigurarea, repartizarea, verificarea lunară, analizarea obligatorie și informarea privind alocarea și
utilizarea sumelor din I.V.G. si T.V.A. la M.F.P. precum și la nivel de A.J.F.P. și instituțiile care
solicită aceste informații.
37. Asigurarea repartizarea, verificarea, analizarea in vederea centralizării a proiectelor de buget
solicitate de M.F.P.și transmise potrivit legislației in vigoare.
38. Prelucrare cereri de Cazier fiscal
39. Elaborarte Cazier fiscal
40. Prelucrare fișe de inscriere in Cazierul fiscal

Termen

Entitatea implicată în realizare

2

3

Zilnic

Zilnic

Zilnic
Zilnic
Zilnic

SDONPE

SDONPE
SDONPE
SDONPE
SDONPE

periodic

SDONPE

permanent

SAEEBL

permanent

SAEEBL

permanent

SAEEBL

permanent

SAEEBL

permanent

SAEEBL

permanent
permanent
permanent

Compartiment Cazier Fiscal
Compartiment Cazier Fiscal
Compartiment Cazier Fiscal
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Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
41. Intocmire fișe de actualizare a datelor inscrise in Cazierul fiscal, prelucrarea acestora și transmiterea
in CFN
42. Prelucrare cereri atribuite și emiterea certificatelor de atribuire, a numărului unic de identificare a
AMEF instalate in județul Dâmbovița.
43. Prelucrare cereri primite de la agenții economici și elaborarea răspunsului de anulare a numărului de
oedine atribuit pentru AMEF din județul Dâmbovița
44. Transmitere certificate atribuire NUI pentru AMEF la organele fiscale de administrare.
Directia Regionala Vamala Ploiesti - Biroul Vamal de Interior Dambovita
45.

Termen

Entitatea implicată în realizare

2

3

permanent

Compartiment Cazier Fiscal

permanent

Compartiment Cazier Fiscal

permanent

Compartiment Cazier Fiscal

permanent

Compartiment Cazier Fiscal

2022

Biroul Vamal de Interior
Dambovita
- Compartimentul Financiar,
Contabilitate
Biroul Vamal de Interior
Dambovita

Îmbunătăţirea continua a gradului de colectare a veniturilor din activitatea vamală şi fiscală datorate
bugetului unional şi bugetului naţional
46.

2022
Realizarea activităţilor de prevenire, combatere, constatare şi sancţionare a fenomenelor de fraudă
vamală şi de fraudă fiscală în domeniul produselor accizabile, pe raza teritorială de competenţă

47.

2022
Efectuarea cu operativitate a activităţii de vămuire a mărfurilor prin aplicarea legislaţiei unionale şi
naţionale în domeniul vamal

48.

2022
Masuri de supraveghere şi control al tranzacţiilor cu produse accizabile şi de întărire a capacităţii de
control în închiderea circuitelor mişcării produselor accizabile

49.

Stabilirea indicatorilor de risc la nivel local, referitor la traficul cu mărfuri suspectate de a aduce
atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, a bunurilor culturale mobile, a metalelor
preţioase, precum şi din domeniul securităţii şi siguranţei produselor

2022

Biroul Vamal de Interior
Dambovita
- Compartimentul Supraveghere si
Control Vamal
Biroul Vamal de Interior
Dambovita
- Compartimentul Supraveghere
Produse Accizate
Biroul Vamal de Interior
Dambovita
- Compartimentul Supraveghere si
Control Vamal
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2. INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE
Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
Instituţia Prefectului - Compartimentul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale
1. 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
2. Participarea, în calitate de partener, la elaborarea/implementarea de proiecte finanţate
din fonduri externe nerambursabile
3. Monitorizarea proiectelor finanţate în cadrul Instrumentelor Structurale ale Uniunii
Europene/fonduri guvernamentale
4. Întocmirea, gestionarea prin evidență centralizată și monitorizarea activității de relații
și de colaborări internaționale
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
5. Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană,
centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră
de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1
6. Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru
proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor din Județul Dâmbovița
7. DINAMIC – Dâmbovița – interacțiuni la nivel administrativ între modernizare,
interconectivitate, competențe
8. Modernizare DJ 702 în Comuna Cândești și DJ 710 în Comuna Bezdead, Județul
Dâmbovița
9. Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Târgoviște
10. Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în Județul Dâmbovița
11. Reabilitarea, refuncționalizarea și asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului
de confort instituțional al persoanelor cu dizabilități la Școala Gimnazială Specială

Termen

Entitatea implicată în realizare

2

3

2022

Compartimentul Afaceri Europene
și Relații Internaționale

2022

Compartimentul Afaceri Europene
și Relații Internaționale
Compartimentul Afaceri Europene
și Relații Internaționale
Compartimentul Afaceri Europene
și Relații Internaționale

2022
2022

Asociat

Lider
Lider
Lider
Lider
Lider
Lider

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2

3

Târgoviște
12. Reabilitarea, modernizarea si extinderea Unității de Primiri Urgente din cadrul
Spitalului Județean de Urgenta Târgovişte
13. Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B,
DJ711 și DJ101B pe traseul Limita Județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad
– Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești –
Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – Limită Județ Ilfov
14. Conservarea, restaurarea și valorificarea clădirii Școlii de Cavalerie în vederea
consolidării identității culturale a Județului Dâmbovița

Lider

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Lider

Lider

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Primăria Municipiului Târgovişte

15. "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Calea Ialomiței, nr. 9-15 (Baza de agrement
"Crizantema"), municipiul Târgoviște"
16. "Construire bază sportivă TIP 2 -Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, Str. Locotenent
Major Liviu Dragomirescu, nr. 2B, municipiul Târgoviște"
17. "Sală de sport cu tribună 180 locuri, Municipiul Targovişte, Aleea Sinaia, nr. 13,
Judeţul Damboviţa, Campus Universitatea Valahia
18. „ Reabilitare și Modernizare Stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”
19. "Amenajarea lacului aferent terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie
"
20. “Creare/ modernizare locuri de joaca pentru copii si spatii verzi in Municipiul
Targoviste”
21. "Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de
Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I"
22. “Reabilitare si modernizare Parcul Mitropolie” din Municipiul Targoviste"
23. „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din
Municipiul Târgovişte - Pachet I.1”
24. „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din
Municipiul Târgovişte - Pachet I.2”
25. "Iluminat Public – Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de

2022
2022
2022
2022
2022

C.N.I. si Municipiul Targoviste
C.N.I. si Municipiul Targoviste
C.N.I. si Municipiul Targoviste
Municipiul Targoviste
Municipiul Targoviste

2022

MLPDA si Municipiul Targoviste

2022

MLPDA si Municipiul Targoviste

2022

Municipiul Targoviste

2022

MLPDA si Municipiul Targoviste

2022

MLPDA si Municipiul Targoviste

2022

AFM si Municipiul Targoviste
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2

3

iluminat public”
26. B-dul Libertatii, bloc C 1, str. Capitan Stanica Ilie, bloc 49 sc. A, str. I.C. Bratianu,
bloc 24 sc. B, str. Mihai Popescu, bloc 28 sc. A, B-dul Mircea cel Batran, bloc H 3/C,
B-dul Mircea cel Batran, bloc H 3/D, B-dul Mircea cel Batran, bloc H 4, B-dul Mircea
cel Batran, bloc H 8, str. Revolutiei, bloc C 14, str. Revolutiei, bloc C 10.

30% buget local, 20 % as. Prop. ,
50 % MLPDA
2022
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3. TURISM
Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
1.
Impulsionarea dezvoltării județului Dâmboviţa și păstrarea
identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin
conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului
Monumental Curtea Domnească din Târgoviște
2.
Actualizare și reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina-Peștera
şi Regulament Local de Urbanism aferent
3.
Elaboare documentație în vederea declarării Stațiunii turistice
Moroeni Padina Peștera – stațiune de interes local / național
4.
Punerea în valoare a monumentelor de for public existente și
edificarea de noi monumente de for public
5.
Elaborare hărți de risc natural
pentru cutremure și alunecări de teren (etapa I)
6.
Construire cabanele DUDELE
7.
Finalizare obiective Zona montană înaltă:
Baza Salvamont Zănoaga
Zid de sprijin Cabana Podu cu Florile
Cabana Podu cu Florile
Camping Zănoaga
Alimentare cu energie electrică cabane
(Podu cu Florile)
8.
Reabilitare Baza Salvamont Dâmbovița – Piciorul Babelor

Termen

Entitatea implicată în realizare

2

3

2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
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Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
Primăria Municipiului Târgovişte
9.
Promovarea turistica a bisericilor de la sfarsit de veac XIX si
inceputul sec. XX din Targoviste
10. Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XIV-XV din
Targoviste
11. Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XVI din
Targoviste
12. Promovarea turistica a monumentului de importanta naţionala
Curtea Domneasca din Targoviste
13. ,,Restaurarea, consolidarea, protectia si punerea in valoare a
monumentului Poarta Dealu- Vanatorilor (DB-II-m-A-17214) din
Targoviste, judetul Dambovita”.
14. ”Consolidare si Reabilitarea Cladirea C1 Teatrul Tony Bulandra”
15. Promovarea turistica a mănăstirilor vechi din zona Targoviste
16. Promovarea turistica a muzeelor târgoviştene
17. Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XVII-XVIII din
Targoviste
Primăria oraşului Pucioasa
18. Revitalizarea surselor pentru tratamente de cură internă cu ape
minerale Pucioasa
19. Dezvoltarea turismului de agrement în oraşul Pucioasa
20. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de interes turistic a
oraşului Pucioasa
21. Promovarea turistică a obiectivului balnear Baile Pucioasa
22. Înfiinţare, reabilitare şi dotare Centru Naţional de Informare şi
Promovare Turistică în staţiunea de interes naţional Pucioasa

Termen

Entitatea implicată în realizare

2022

Primăria Municipiului Târgovişte

2022

Primăria Municipiului Târgovişte

2022

Primaria Municipiului Târgovişte

2022

Primăria Municipiului Târgovişte
Primăria Municipiului Târgovişte

2022
2022
2022
2022
2022

Primăria Municipiului Târgovişte
Primăria Municipiului Târgovişte
Primăria Municipiului Târgovişte
Primăria Municipiului Târgovişte

2022

Primăria oraşului Pucioasa

2022
2022

Primăria oraşului Pucioasa
Primăria oraşului Pucioasa

2022
2022

Primăria oraşului Pucioasa
Primăria oraşului Pucioasa
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4. MEDIU, APE ȘI PĂDURI

Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa
1.
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 (1 sistem)

2.

3.
4.

5.

6.

Asigurarea funcţionării staţiilor de monitorizare automată a calităţii aerului din Târgovişte şi Fieni, a
transferului de date şi a informării publicului privind calitatea aerului, în limita competențelor (365
buletine zilnice de informare a calității aerului în zonele monitorizate; 12 buletine lunare; intervenţii de
service și etalonare analizoare – în funcție de necesități; 36 rapoarte ale Operatorului Local către
Grupul Tehnic de la ANPM; 251 operaţiuni zilnice de validare a datelor de calitate a aerului)
Realizarea inventarului judeţean de emisii de poluanţi în atmosferă, pentru anul 2021 (1 inventar)

Termen
2
Anual
(decembrie
2022)

Entitatea implicată în
realizare
3

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa

permanent

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa

trimestrul IV
2022

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa

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 trimestrul IV
la terminale la staţiile de benzină si a Directivei 2009/126/CE privind etapa a II a de recuperare a
2022
vaporilor de benzina in timpul alimentarii autovehiculelor la stațiile de benzina, transpuse prin Legea
264/2017 (1 inventar)
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
permanent,
alertă şi/sau riscul ca nivelurile poluanţilor să depăşească una sau mai multe dintre valorile-limită
funcție de
şi/sau valorile-ţintă prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător (în funcție de
necesități
apariția riscului de depăşire a pragului de alertă şi/sau una sau mai multe dintre valorile-limită
şi/sau valorile-ţintă)
Elaborarea raportului anual privind calitatea aerului pentru anul 2021 și transmiterea către Centrul de trimestrul I
Evaluare a Calităţii Aerului (CECA) din cadrul ANPM (1 raport)
2022

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0
7.

8.

Acţiunea/obiectivul
1
Realizarea bazei de date privind generarea şi gestionarea deşeurilor (statistica Deşeurilor) conform
prevederilor OUG 92/2021 (5 baze de date – PRODDES, COLECTARE-TRATARE, MUNICIPALE,
TRAT, NĂMOL)
Realizarea bazei de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, conf. Ordinului MMSC
794/2012 (1 bază de date)

9.

Realizarea bazei de date privind vehiculele scoase din uz colectate/tratate, conform prevederilor Legii
212/2015 cu modificările şi completările ulterioare (1 bază de date)

10.

Realizarea bazei de date privind cantităţile de DEEE - uri colectate şi tratate, conform Ordinului MM
nr.269/2019 (1 bază de date)

11.

Realizarea bazei de date privind deşeurile de baterii si acumulatori, conform Ordinului MM si ME
1399/2032/2009 (1 bază de date)

12.

Realizarea bazei de date privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi
similari, conform HG 173/2000, cu modificările şi completările ulterioare (1 bază de date)

13.

Realizarea bazei de date privind gestionarea uleiurilor uzate, conform OUG 92/2021 (1 bază de date)

14.

Realizarea bazei de date privind chimicalele conform regulamentelor europene (1 bază de date)

15.

Actualizare informații – Directiva nr.904/2019 privind reducerea impactului anumitor produse din
plastic asupra mediului (4 acțiuni de actualizare)
Actualizare informații cu privire la stadiul implementarii Sistemului de Management Integrat al
Deșeurilor (SMID) (4 acțiuni de actualizare)
Situația depozitelor de deșeuri municipale conforme (4 acțiuni de actualizare)

16.
17.

Termen
2
Anual
(Trimestrul
IV 2022)
Anual
(Trimestrul
IV 2022)
Anual
(Trimestrul
IV 2022)
Anual
(Trimestrul
IV 2022)
Anual
(Trimestrul
IV 2022)
Anual
(Trimestrul
IV 2022)
Anual
(Trimestrul
IV 2022)
Anual
(Trimestrul
IV 2022)
Trimestrial
2022
Trimestrial
2022
Trimestrial

Entitatea implicată în
realizare
3
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2
2022
Anual
(trimestrul I
2022)
Anual
(trimestrul I
2022)
Anual
(trimestrul III
2022)
Trimestrul IV
2022
Trimestrul IV
2022

18.

Centralizarea datelor privind indicatorii de monitorizare și transmiterea la ANPM a informațiilor în
vederea monitorizarii Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (1 raport)

19.

Stadiul îndeplinirii măsurilor din Planul de Acţiune şi măsurile şi acţiunile pentru prevenirea
generării deşeurilor menajere şi similare din Programul de Prevenire a Generării Deşeurilor pentru
anul 2021, cuprinse în PJGD (1 raport)
Monitorizarea, evaluarea şi revizuirea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor (1 raport)

20.

21.
22.
23.
24.
25.

Actualizare baza de date Sistem Integrat de Mediu – Conservarea Naturii (SIM – CN): Administrare
arii, Natura 2000, Arii protejate, Zoo și Acvarii, Autorizații, Derogări şi Capturi (6 baze de date)
Realizare bază de date CITES al loturilor de sturioni din crescătoriile din județul Dâmbovița (în
funcție de solicitări)
Raportare incidente BIO (pagube produse de specii de faună de interes cinegetic asupra culturilor
agricole/silvice, animalelor domestice) – de cate ori este cazul
Monitorizare intervenții imediate pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun
asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților – de cate ori este cazul
Actualizare baza de date Sistem Integrat de Mediu – Dezvoltare Durabilă (1 baza de date)

27.

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 (2
rapoarte)
Actualizare Inventarul județean al siturilor potențial contaminate/ contaminate (1 inventar)

28.

Completarea Registrului Naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) (1 bază de date)

29.

Reinventarierea instalaţiilor din judeţ care utilizează solvenți organici, conform Legii 278/2013

26.

Permanent
Permanent
Trimestrul IV
2022

Entitatea implicată în
realizare
3
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa

semestrial

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa

Trimestrul IV
2022
Trimestrul IV
2022
Trimestrul IV

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
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Nr.
crt.
0
30.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2
2022
decembrie
2022
lunar
august 2022

privind emisiile industriale (1 inventar)
Reinventarierea obiectivelor din judeţ, care intră sub incidenţa Directivei SEVESO (1 inventar)

Elaborarea rapoartelor privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa (12 rapoarte lunare, 1 raport
anual)
32. 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 (12 raportări lunare și 1 raport anual)
Garda Naţională de Mediu – Comisariatul judeţean Dâmboviţa
33.
Inspecţii
TOTAL: 825, din care
34.
Inspecţii planificate la obiective IED / 58
31.

permanent

31.12.2022
31.12.2022

35.

Inspecţii tematice planificate / 125

31.12.2022

36.

Inspecţii SEVESO / 6

31.12.2022

Inspecţii neplanificate (petiţii sesizări, poluări accidentale, inspecţii tematice, inspecţii cu alte
autorităţi, etc) / 636
38. Alte activități (accesul publicului la informaţii, participări la procese civile şi penale, participări la
cursuri de pregătire profesională, simpozioane, întocmiri de sinteze/ raportări, etc) / 394
Direcţia Silvică Dâmboviţa
39.
Corelarea structurilor de administrare cu organizarea amenajistică și cadastrală
37.

31.12.2022
31.12.2022

Entitatea implicată în
realizare
3
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dâmboviţa
Comisariatul Judeţean
Dâmbovița
Comisariatul Judeţean
Dâmbovița
Comisariatul Judeţean
Dâmbovița
Comisariatul Judeţean
Dâmbovița
Comisariatul Judeţean
Dâmbovița
Comisariatul Judeţean
Dâmbovița
Direcția Silvică Dâmbovița

permanent
40.
41.

Îmbunatațirea permanentă a dotării cu personal, echipament și logistică pentru control și
consultanță
Aplicarea corespunzatoare a indicatorilor de gestionare durabilă a pădurilor

Direcția Silvică Dâmbovița
permanent
Direcția Silvică Dâmbovița
permanent
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Nr.
crt.
0
42.

Acţiunea/obiectivul

1
Intensificarea pazei pădurilor, îmbunătățirea colaborării între organele silvice, poliție și
jandarmerie
- 350 acțiuni
43.
Parcurgerea cantoanelor silvice cu controale de fond
- 282 controale
44.
Verificarea pichetelor pentru stingerea incendiilor de pădure
- 282 controale
45.
Organizarea și urmarirea modului de desfășurare a licitațiilor de masă lemnoasă, respectare a
clauzelor contractuale - 18 licitații
46.
Realizarea de regenerări artificiale - 29 ha
47.
Realizarea de regenerări naturale - 75 ha
48.
Executat lucrari de îngrijire – 1 740 ha
49.
Masa lemnoasă recoltată – 140 mii mc
50.
Evaluare masă lemnoasă - 110 mii mc
51.
Cifra de afaceri – 55 980 mii lei
52.
Organizarea unor manifestări anuale tradiționale
(sarbatoarea sădirii arborilor) – 1 acțiune
Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea - Sistem Hidrotehnic Independent -Văcaresti
53. Reparatie pereu beton baraj Adunati pe o suprafata de 500 mp , comuna Nucet / 9 actiuni / punere
in siguranta a constructiei hidrotehnice
54. Decolmatare pr Ilfov (lac tampon) Mircea Voda / 5 actiuni/ asigurarea volumelor de apa de rezerva
pentru utilizatorii din aval
55. Reprofilare albie minora rau Dambovita in zona frontului de captare Dragomiresti, judet Dambovita /
5 actiuni / reducerea eroziunii malului stang
56. Decolmatare rau Dambovita amonte Nod Hidrotehnic , loc Brezoaele , judet Dambovita / 3 actiuni /
refacerea capacitatii de transport a sectiunii cursului de apa
57. Reprofilare pr. Valea Larga amonte confluenta cu rau Dambovita, loc Malu cu Flori , sat Miclosanii
Mici , jud Dambovita / 3 actiuni/ prevenirea eroziunilor de mal

Termen
2

Entitatea implicată în
realizare
3
Direcția Silvică Dâmbovița

an 2022
an 2022

Direcția Silvică Dâmbovița

an 2022

Direcția Silvică Dâmbovița
Direcția Silvică Dâmbovița

an 2022
an 2022
an 2022
an 2022
an 2022
an 2022
an 2022
martie 2022

Direcția Silvică Dâmbovița
Direcția Silvică Dâmbovița
Direcția Silvică Dâmbovița
Direcția Silvică Dâmbovița
Direcția Silvică Dâmbovița
Direcția Silvică Dâmbovița
Direcția Silvică Dâmbovița

Trimestrul II
2022
Trimestrul IV
2022
Trimestrul IV
2022
Trimestrul II
2022
Trimestrul IV
2022

A.B.A. Arges -Vedea
- S.H.I. Văcărești
A.B.A. Arges -Vedea - S.H.I.
Văcărești
A.B.A. Arges -Vedea - S.H.I.
Văcărești
A.B.A. Arges -Vedea - S.H.I.
Văcărești
A.B.A. Arges -Vedea - S.H.I.
Văcărești
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Nr.
crt.
0
58.
59.

60.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
Decolmatare pr. Rau Ab in comuna Raul Alb / 3 actiuni/ stoparea eroziunilor de mal

2
Trimestrul III
2022
Decolmatare derivatie hidrotehnica Dambovita Ilfov , amonte subtraversare CF , comuna Vacaresti / Trimestrul IV
8 actiuni/ asigurarea debitelor necesare utilizatorilor din aval
2022

Intretinerea echipamentelor hidromecanice aferente barajului Vacaresti / 20 actiuni / exploatarea in
siguranta a constructiei hidrotehnice
61. Relizare sistem de drenaj picior dig parament aval baraj Bunget 2 / 10 actiuni / colectarea posibilelor
infiltratii prin corpul digului
62. Intretinerea echipamentelor hidromecanice aferente barajelor de pe Valea Ilfovului / 20 actiuni /
exploatarea in siguranta a constructiei hidrotehnice
63. Controale de salubrizare vizand cursurile de apa din bazinul hidrografic Dambovita / 27/ mentinerea
starii de salubritate albiilor si malurilor cursurilor de apa
64. Verificarea respectarii prevederilor actelor de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor
/ 42 / asigurarea conformitatii cu prevederile legislatiei actuale
Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa
65. Evaluarea stării actuale a factorilor ecologici si fundamentarea de strategii de dezvoltare pe
termen lung in domeniul mediului, al resurselor regenerabile si neregenerabile
66. 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 2021, pentru bazinul
hidrografic Ialomita / 1
67. 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
68. 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

2022
Trimestru III
2022
2022
2022
2022

Entitatea implicată în
realizare
3
A.B.A. Arges -Vedea – S.H.I.
Văcărești
A.B.A. Arges -Vedea – S.H.I.
Văcărești
A.B.A. Arges -Vedea
- S.H.I. Văcărești
A.B.A. Arges -Vedea
- S.H.I. Văcărești
A.B.A. Arges -Vedea
- S.H.I. Văcărești
A.B.A. Arges -Vedea
- S.H.I. Văcărești
A.B.A. Arges -Vedea
- S.H.I. Văcărești

S.G.A.Dâmbovița
Lunar
28.02.2022
S.G.A. Dâmbovița
15.06.2022
S.G.A. Dâmbovița
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Nr.
crt.
0
69.
70.

71.

72.

73.

74.

75.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2
Semestrial

pentru bazinul hidrografic Ialomita / 2
Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale
-Elaborare-Reactualizare / 1
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
Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale privind Managementul
resurselor de apa, în conformitate cu regimul impus de acordurile, protocoalele şi convenţiile la
care România este parte şi cu rezultatele negocierilor cu CE. Aceasta se va realiza prin :
Reglementarea din punct de vedere al gospodaririi apelor a tuturor folosintelor care au legatura cu
apele
-Emitere de acte de reglementare (avize, autorizatii ) / in functie de solicitari.
Urmarirea 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
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
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 - 2023 / 1

Entitatea implicată în
realizare
3
S.G.A. Dâmbovița

01.06.2022
S.G.A. Dâmbovița
Trimestrial
15.10.2022

S.G.A. Dâmbovița
Permanent
S.G.A. Dâmbovița
Semestrial

Lunar
S.G.A. Dâmbovița
Lunar

Semestrial
S.G.A. Dâmbovița
Lunar
01.11.202228.
01.2022
13.07.2022
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Nr.
crt.
0

76.

77.

78.
79.

80.
81.
82.
83.

84.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
- Realizarea prevederilor din Balanta apei pentru total an 2021 / 1
- Realizarea prevederilor din Balanta apei pentru semestrul I 2022 / 1
- Realizat preconizat 2022 / 1
Sinteza privind calitatea apelor pe bazine hidrografice
-Contributii pe B.H. Ialomita / 1
-Raport privind colectarea si epurarea apelor uzate (MONWATER) / 1
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
Raport tehnic privind extragerea nisipurilor si pietrisurilor din albiile cursurilor de apa si din terase
-Centralizare si transmitere date.
Analizarea/actualizarea Planurilor de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare
-Reactualizare Plan de restrictii / 1
-Analizarea / Actualizarea fiselor de gospodarire a apelor / 2
Raport privind Seceta pe anul 2022
-Centralizare si transmitere date / 1
Reactualizarea Hidrometriei de Exploatare la folosintele de apa
-Centralizare si transmitere date / 1
Raport privind penalitatile aplicate si respectiv incasate / 12
Centralizare si transmitere date / 4
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
Elaborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva calamitatilor naturale, accidentelor
ecologice si expunerii in zone cu risc ecologic, prin:

2
29.11.2022

Entitatea implicată în
realizare
3

S.G.A Dâmbovița
30.03.2022
01.08.2022
S.G.A. Dâmbovița

15.05.2022
S.G.A. Dâmbovița
15.03.2022
S.G.A. Dâmbovița
10.05.2022
semestrial
S.G.A. Dâmbovița
anual
03.09.2022
lunar
trimestrial

S.G.A. Dâmbovița
S.G.A. Dâmbovița

semestrial
trimestrial
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Nr.
crt.
0
85.

86.
87.

Acţiunea/obiectivul

1
2
Implementarea sistemului CECIS (Sistem Comunitar de Comunicaţii şi Informaţii de Urgenţă) prin
operaţionalizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Informare şi Comunicare pe linie de protecţie
civilă, care să asigure sistemul de comunicaţii, precum şi alarmarea populaţiei în caz de dezastru.
Acţiunile S.G.A.Dambovita se referă la:
- verificări permanente pentru menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de înştiinţare şi
alarmare a populaţiei şi obiectivelor/4
trimestrial
- acţiuni de instruire periodica a personalului de gospodărire a apelor asupra sarcinilor ce le revin
pentru apărarea împotriva inundaţiilor/4
trimestrial
Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării inundaţiilor
Program de investitii propus pentru anul 2022
1. Combaterea inundatiilor in subbazinul hidrografic Cricovul Dulce, jud. Dambovita - finantare 2022
buget si surse proprii – 15 505 355.53 lei fara TVA;
2 actiuni:
- Obiect 5 Moreni Centru-Civic : se vor finaliza lucrările in cadrul obiectivului;
- Obiect 7 Valea Lunga : recalibrare albie L = 910 m, 2 buc. praguri de fund, consolidare mal drept L
= 510 ml, se vor finaliza lucrările in cadrul obiectivului.
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;
- chirii terenuri si reglementare taxe ISC.

88.

Termen

2022

3. “Lucrări de apărare mal, pârâu Țâța in Satul Dealu Frumos, Comuna Pietroșița, Județul 2022
Dâmbovița.”
- exista SF aprobat in anul 2019, se va realiza proiectarea investiției (PT+DE)
Program reparatii plan tehnic
Lucrari de întretinere curenta baraje 2022
Lunar
Acumulare Pucioasa: 10 actiuni
- lucrari de întretinere curenta a uvrajelor barajului;

Entitatea implicată în
realizare
3
S.G.A. Dâmbovița

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.L.
M. M.A.P.
A.N. APELE ROMANE
A.B.A.Buzau - Ialomita –
Firma Terta

S.G.A. Dambovita
Formatie Baraj Pucioasa
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
- 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;
“Reparatie parament aval deversor Acumualare Pucioasa”
Acumulare Bolboci -10 actiuni
- lucrari de întretinere curenta a galeriilor de acces si vizitare prin curatirea rigolelor;
- gresarea si ungerea mecanismelor;
- evacuarea apei din basa de epuisment ;
- întretinere AMC;
- lucrari de întretinere curenta instalatii electrice (verificarea prizelor de împamantare);
- vopsitorii (mana curenta, tamplarii metalice, panouri de avertizare) ;
- repararea gropilor de pe coronament;
- desfundarea si curatirea albiei sub podete si busteni (aval baraj, zona descarcator de ape mari );
- completare cu anrocamente din piatra bruta, protectie taluzuri, amenajare pereu uscat, parament
aval baraj.
“INV - FP - Imprejmuire zona de protectie Baraj Bolboci”
-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;

2

Entitatea implicată în
realizare
3

Trim. III
Lunar

Firmă terță
S.G.A. Dambovita
Formație Baraj Bolboci

Trim. III
Lunar

S.G.A. Dambovita
Formatie ICALH Targoviste
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
2
- desfundarea manuala a sifoanelor Derivatia Ialomita-Ilfov (Gore, Ulmi 1, Ulmi 2 ) si a sectiunii
subtraversarilor;
- defrisari arbusti, cosiri vegetatie Derivatia Ialomita-Ilfov;
- intretinere Statii Hidrometrice Automate Proiect DESWAT;
- vopsitorii (mana curenta, tamplarii metalice, panouri de avertizare) ;
Trimestial
- decolmatare manuala, defrisare si intretinere constructie hidrotehnica Conexiune Pascov-Ialomita;
- intretinere, decolmatare rigola colectare infiltratii mal drept Baraj Pucioasa;
Trim. II, IV
- intretinere constructie hidrotehnica: Dig Vulcana, Dig Marcesti, Dig Ibrianu;
- decolmatarea frontului de captare al constructiei hidrotehnice Derivatia Ialomita-Ilfov;
Intretinere cursuri de apa/albii:
1.) LMPP - Recalibrare sectiune albie parau Bizdidel, zonele Valea Omului si Petrescu, com.
Bezdead, jud. Dambovita;
2.) LMPP - Raul Ialomita - Decolmatare coada Lacului Pucioasa - lucrari provizorii

Entitatea implicată în
realizare
3

59

5. TRANSPORTURI, INFRASTRUCTURĂ ȘI COMUNICAȚII

Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
PROGRAM ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII LA DRUMURI JUDEȚENE
A. Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice
1.
Dirigenție șantier
B. Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice
2. 101.1. Întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice
3.
101.2.4 Întreţinere comună a drumurilor judeţene - Estetică rutieră
4.
101.3 Întreţinerea podurilor, pasajelor, podeţelor
5.
102.
Întreţinere curentă pe timp de iarnă
C. Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor
6.
103.
Tratamente bituminoase
7.
105.
Covoare bituminoase
8.
107.
Siguranţa circulaţiei
9.
111.8 Întreţinerea drumurilor pietruite
D. Lucrări aferente reparaţiilor curente la drumurile publice
10. 113.
Lucrări accidentale
11. 114.
Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară
PROGRAM INVESTIŢII
12.
Asfaltare drumuri locale în comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa L = 3,110 km
13. Asfaltare drumuri locale L= 2.251 m, în comuna Crângurile, judeţul Dâmboviţa
14. Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa şi localităţile
componente - etapa I
15. Modernizare drumuri locale în cartierele Pripor şi Costeşti din oraşul Fieni judeţul Dâmboviţa
16. Asfaltare drumuri locale în comuna Malu cu Flori, L =3,0 km

Termen

Entitatea implicată în realizare

2

3

31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sălcioara, L = 7,526 km
Reabilitare şi modernizare DJ 701 A Braniştea- Dâmbovicioara- DN 7
Consolidare DC 35A şi DC 109B pe L= 3,00 km în com. Corneşti , judeţ Dâmboviţa
Modernizarea unei porţiuni din strada Pompe Canton, în lungime de 1,5 km, sat Mătăsaru, comuna
Mătăsaru, judeţul Dâmboviţa
Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa şi localităţile
componente - etapa II
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
Covor asfaltic DJ 702 G Ionești - Potlogeni Deal, șanțuri dalate și podețe, sector intravilan Ionești
Modernizare a 1,37 km de drum în comuna Valea Lungă judeţul Dâmboviţa
Reabilitare/modernizare drumuri (ulițe) locale în comuna Bezdead, județul Dâmbovița
Reabilitare drum comunal DC 153 km 2+300-3+500, în comuna Brezoaele, județul Dâmbovița
Asfaltare drumuri de interes local (ulițe) în comuna Cobia, județul Dâmbovița
Asfaltare drumuri locale în comuna Ocnița, județul Dâmbovița, L=2,246 km (asociere cu Consiliul
Local Ocnița)
Asfaltare 2,7 km drum în satul Sălcioara, comuna Mătăsaru
Modernizare drumuri de interes local în comuna Moroeni, județul Dâmbovița, strada Spitet, strada
Ivănești, strada Bădău (asociere cu Consiliul local Moroeni)
Modernizare ulițe sătești în comuna Pietroșița
Modernizare drumuri locale în comuna Brănești, județul Dâmbovița
Asfaltare drumuri comunale în comuna Poiana, județul Dâmbovița
Asfaltare străzi - asociere Consiliul Județean Dâmbovița, în comuna Corbii Mari, județul
Dâmbovița
Modernizare străzi locale în comuna Costeștii din Vale, județul Dâmbovița
Modernizare străzi în comuna Gura Șuții județul Dâmbovița
Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga, județul Dâmbovița
Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Mare, județul Dâmbovița

2
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022

3
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1
Modernizare drumuri de interes local în comuna Dobra, județul Dâmbovița
Modernizarea străzilor Morii, Bărbești, Geroasa 1 și 2, Mija, C.A.P., comuna I.L. Caragiale,
județul Dâmbovița
Modernizare străzi și drumuri comunale în comuna Dărmănești, județul Dâmbovița
Asfaltare ulițe și străzi în satele Braniștea și Dâmbovicioara din comuna Braniștea, județul
Dâmbovița
Modernizare şi reabilitare drumuri comunale cu o lungime totală de 2.677,96 m Văleni Dâmbovița
Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Băleni, sat Băleni -Sârbi şi Băleni-Români -Lot nr. 1
Asfaltare şimodernizare DC 42 Slobozia-Călugăreni, comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa
Realizare trotuare (de la Mega Image la intrare Dârza), sat Mănăstirea, (str. Combinatului DN 1A,
Piscicultorul), comuna Crevedia, județ Dâmbovița
Modernizare drumuri locale în comuna Buciumeni, satele Buciumeni și Valea Leurzii, județul
Dâmbovița
Modernizare străzi în oraș Fieni str. Ialomiței, str. Crângului, str. Pomilor, str. Plantației, str. Malu
Roșu, Costești
Modernizare drumuri locale cu o lungime de aproximativ 2 km în comuna Petrești Dâmbovița,
județul Dâmbovița
Modernizare drum de legătură Bărbulețu – Valea Tisei – Malu cu Flori
Modernizare străzi în comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița
Asfaltare drumuri locale în comuna Cornești, județul Dâmbovița
Asfaltare drumuri locale în comuna Uliești, județul Dâmbovița
Asfaltare drumuri locale în comuna Valea Lungă, județul Dâmbovița
Asfaltare drumuri locale în comuna în comuna Raciu, județul Dâmbovița
Realizare șanț betonat, trotuare și podețe cu intrare la fiecare proprietate pe DJ 721 în satul Gura
Șuții, comuna Gura Șuții, județul Dâmbovița
Refacere DJ 723 Lăicăi – Văleni Dâmboviţa –Limita judeţ Argeş
Pod de legătură între DJ 714 şi Camping Zănoaga
Pod peste Sabar pe DJ 401 A la Odobeşti

2
31.12.2022
31.12.2022

3
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2023

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2023
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2023

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2023
31.12.2023
30.06.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0
60.

Acţiunea/obiectivul

1
Punere în siguranţă DJ 714 A Pucheni - Cabana Căprioara - Valea Brăteiului (documentație
tehnico-economică)
61. Covor bituminos DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni, L=2,0 km
62. 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)
63. Pod pe DJ 711E km 3+680 peste râul Ialomița la Ibrianu
64. Poduri pe DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni - Peştera
65. Punere în siguranţă DJ 101G Cătunu – Corneşti
66. Punere în siguranță pod peste Argeș pe DJ 711A, km 36+904 la Potlogi
67. Pod pe DJ 701 peste râul Argeș, km 31+040 la Ungureni, Corbii Mari
68. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DJ 401A sector lim. Jud. Giurgiu - Potlogi, km 63+550 65+950, L = 2,4 km
69. Hangar mentenanță aeronave C-130 Hercules în cazarma 546 Otopeni
70. Poduri pe DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni - Peştera, etapa II
71. Pod peste râul Argeş pe DJ 702A, km 31+880 la Pătroaia, comuna Crângurile, județul Dâmbovița
(expertiză tehnică)
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
72. „Reabilitare si modernizare strazi ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor si
Luceafarului”.
73. "Reparatii capitale strazi din Municipiul Targoviste – Pachet 4"
74. "Modernizare si reabilitare drumuri de interes local in Municipiul Targoviste – lot 3"
75. "Modernizarea strazii Prof. Mircea Georgescu, a strazii adiacente strazilor Laura Stoica si Prof.
Victor Oprescu si amenajare parcare aferenta Gradinitei nr. 9 din Sagricom "
76. "Amenajare parcare adiacenta gradinii Zoologice si parcului Chindia"
77. "Amenajare drum acces si podet Skatepark"
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI
78. Proiectare Reabilitare DJ 720 pe raza municipiului Moreni

Termen

Entitatea implicată în realizare

2
31.12.2022

3
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2022
31.12.2023
30.03.2022
31.12.2022
31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

31.12.2022
31.12.2023
31.12.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa

2022

Primăria Municipiului Târgovişte

2022
2022
2022

Primăria Municipiului Târgovişte
Primăria Municipiului Târgovişte
Primăria Municipiului Târgovişte

2022
2022

Primăria Municipiului Târgovişte
Primăria Municipiului Târgovişte

2022

Primăria Municipiului Moreni
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Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
79. Reamenajare si modernizare drumuri de acces islazuri prin pietruire, nivelare si compactare islazul
Nisipoasa
PRIMĂRIA ORAŞULUI GĂEŞTI
80. Modernizare si reabilitare străzi in oraşul Gaesti
81. Construire blocuri locuinţe pentru tineri destinate închirierii
82. Refacere pod peste pârâul Cobiuta
83. Centura oraş Gaesti
PRIMĂRIA ORAŞULUI PUCIOASA
84. Modernizarea infrastructurii rutiere str. Stadionului Pucioasa
85. Modernizare Drum Comunal 8 : Glodeni-Maluri-Valea Lungă
86. Reabilitarea şi modernizarea Străzii 9 Mai
87. Reabilitarea şi modernizarea Străzii Crinului
88. Branşamente apă şi canalizare
PRIMĂRIA ORAŞULUI TITU
89. „Modernizare drumuri locale şi străzi în oraşul Titu, judeţul Dâmboviţa”
90. „Ranforsare în două straturi drum Titu-Hagioaica (ELSID) 1,7 km”

Termen

Entitatea implicată în realizare

2
2022

3
Primăria Municipiului Moreni

2022
2022
2022
2022

Primăria oraşului Găeşti
Primăria oraşului Găeşti
Primăria oraşului Găeşti
Primăria oraşului Găeşti

2022
2022
2022
2022
2022

Primăria oraşului Pucioasa
Primăria oraşului Pucioasa
Primăria oraşului Pucioasa
Primăria oraşului Pucioasa
Primăria oraşului Pucioasa

31.08.2022
2022

M.D.R.A.P./UAT Titu
C.J. Dâmboviţa/UAT Titu
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6. DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE

Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Reabilitarea, modernizarea si extinderea
1.
Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște
Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență
2.
Târgoviște
Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în Județul Dâmbovița
3.
Modernizare DJ 702 în comuna Cândești și DJ 710 în comuna Bezdead, Județul Dâmbovița
4.
5.
SI TU CONTEZI! – Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale pentru elevii cu dizabilități si
CES din județul Dâmboviţa prin intervenții armonizate cu nevoile acestora

Termen

Entitatea implicată în realizare

2

3

2023

Consiliul Județean Dâmbovița

2023

Consiliul Județean Dâmbovița

2023
2023
2023

Consiliul Județean Dâmbovița
Consiliul Județean Dâmbovița
Consiliul Județean Dâmbovița
+
parteneri
Consiliul Județean Dâmbovița
+
parteneri

2022

6.
Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmboviţa
7.
8.

9.
10.

Reabilitarea, refuncționalizarea și asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort
instituțional al persoanelor cu dizabilități la Școala gimnazială specială Târgoviște
Sprijin la nivelul Regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante
ocolitoare și/sau drumuri de legătură Asigurare utilități locuințe A.N.L – utilități și dotări tehnico-edilitare în interiorul perimetrului
destinat locuințelor de serviciu
Construire 20 unități locative - etapa I

2022
2022

Consiliul Județean Dâmbovița
Consiliul Județean Dâmbovița
+
parteneri

31.09.202
2
31.12.202
2
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11.

Spații parcare și amenajări conexe DJ 720 E în zona UM Gară

12.

Construire arhivă Consiliul Județean Dâmbovița

13.

Iluminat public DJ 714 Zănoaga, Bolboci, Cheile Tătarului, Peștera, Padina

14.

Centru Salvamont, zona Peștera, comuna Moroeni

31.12.202
2
31.03.202
2
31.12.202
2
31.12.202
2
2022

Întărirea şi diversificarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Dâmboviţa, autorităţile publice
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
locale, organizaţii neguvernamentale şi reprezentanţii mediului privat în scopul creşterii gradului de
satisfacere a interesului populaţiei şi armonizare a intereselor partenerilor
2022
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
16. Îmbunătăţirea cadrului necesar elaborării şi adoptării actului de decizie, atât în privinţa modului de
fundamentare a acestuia sub aspectul legalităţii şi oportunităţii
2022
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
17. Dezvoltarea unui sistem integrat de management al documentelor (pe suport electronic)
2022
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
18. Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor populaţiei
2022
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
19. Implementarea unor proceduri simplificate în medierea relaţiei dintre cetăţeni/mediul de afaceri şi
CJ Dâmboviţa;
2022
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
20. Crearea unor proceduri şi abilităţi de a realiza politici fiscale locale îmbunătăţite;
2022
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
21. Schimbul de informaţii şi de bune practici cu instituţii aflate la alte paliere administrative;
Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa, Serviciului Programe Guvernamentale, Conducerea Serviciilor Deconcentrate
22. Implementarea unor propuneri de proiecte privind îmbunătăţirea activităţii în cadrul instituţiei şi
2022
Instituţia Prefectului - judeţul
creşterea calităţii serviciilor publice oferite
Dâmboviţa
23.
2022
Instituţia Prefectului - judeţul
Diseminarea de informaţii cu privire la anumite instrumente privind reforma administraţiei publice
Dâmboviţa
24. Identificarea de oportunităţi de finanţare şi elaborarea unor propuneri de proiecte care să vizeze
2022
Instituţia Prefectului - judeţul
îmbunătăţirea activităţii în cadrul instituţiei, creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor
Dâmboviţa
şi promovarea unor instrumente moderne privind reforma administraţiei publice.
Primăria Municipiului Târgovişte
25. Evaluarea satisfactiei cetatenilor prin chestionare, fata de serviciile oferite de administratia locala
2022
Primăria Municipiului Târgovişte
26. Mentinerea Sistemului de managementul calitatii la standardul ISO 9001/2008in Primaria
2022
Primăria Municipiului Târgovişte
Mun.Targoviste si Directiile subordonate audit de recertificare din partea echipei de auditori
15.
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2

3

2022

Primăria Municipiului Târgovişte

2022
2022

Primăria Municipiului Târgovişte
Primăria Municipiului Târgovişte

2022
2022

Primăria Municipiului Târgovişte
Primăria Municipiului Târgovişte

2022

Primăria Municipiului Târgovişte

2022
2022
2022

Municipiul Targoviste
MLPDA si Municipiul Targoviste
Municipiul Targoviste

2022

MLPDA si Municipiul Targoviste

2022

MLPDA si Municipiul Targoviste

2022

AFM si Municipiul Targoviste

2022
2022

Primaria Municipiului Moreni
Primăria Municipiului Moreni +
Asociaţia de Sprijin a Şomerilor
Dâmboviţa

2022
2022

Primăria oraşului Găeşti
Primăria oraşului Găeşti

externi
Audit de recertificare a sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardul SR EN
ISO 9001/2008
28. Extindere sistem informatic în noul sediu al Direcţiei Tehnice – Casa Patrimoniului
29. Evaluarea performanţelor proceselor desfăşurate în Primăria Târgovişte şi direcţiile subordonate
Consiliului Local Municipal prin audituri de calitate programate
30. Evaluarea satisfactiei cetatenilor fata de serviciile oferite de administratia locala prin chestionare
31. Instruirea intregului personal in domeniul calitatii (principiile managementului calitatii, standarde
s.a.)
32. Evaluarea performantelor proceselor desfasurate in Primaria Targoviste si Directiile subordonate
Consiliului Municipal prin audituri de calitate programate
33. "Extinderea retelei de iluminat public pe Bulevardul Eroilor din Municipiul Targoviste"
34. "Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public din Municipiul Targoviste"
35. "Extinderea retelei de iluminat public pe strada Prof. Cornel Popa din Municipiul Targoviste"
36. „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul
Târgovişte - Pachet I.1”
37. „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul
Târgovişte - Pachet I.2”
38. "Iluminat Public – Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat
public”
Primăria Municipiului Moreni
39. Perfectionarea si formarea continua a functionarilor publici
40. Implementare proiect Servicii integrate de masuri active pentru persoanele in căutare de loc de
munca - POS DRU AP5
27.

Primăria oraşului Găeşti
41. Extinderea accesului cetăţenilor la informaţiile publice
42. Participarea funcţionarilor la cursuri de perfecţionare
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Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
Primăria oraşului Pucioasa
43. Asigurarea transparenţei actului administrativ prin publicarea pe site-ul Primăriei Pucioasa a
informaţiilor cu caracter public
44. Întărirea capacităţii administraţiei locale de a atrage fondurile europene şi de a finanţa/cofinanţa
programele de dezvoltare locală;
Primăria oraşului Titu
45. 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.
46. Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici prin participarea la cursuri de formare continuă
47. Dotare program informatic
48. Asigurarea transparenţei actului administrativ prin publicarea pe site-ul Primăriei Oraşului Titu a
informaţiilor cu caracter public
49. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene
50. Întărirea capacităţii administraţiei locale de a atrage fondurile europene şi de a finanţa/cofinanţa
programele de dezvoltare locală;

Termen

Entitatea implicată în realizare

2

3

2022

Primăria oraşului Pucioasa

2022

Primăria oraşului Pucioasa

2022

Primăria oraşului Titu

2022
2022
2022

Primăria oraşului Titu
Primăria oraşului Titu
Primăria oraşului Titu

2022
2022

Primăria oraşului Titu
Primăria oraşului Titu
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7. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
AGRICULTURĂ
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Dâmboviţa
1.
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
2.
Verificarea si inaintarea spre avizare M.A.D.R., dupa caz, a documentatiilor intocmite in
vederea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan, precum si
avizelor prealabile de introducere in intravilanul localitatilor a terenurilor agricicole in
baza studiului urbanistic P.U.G./P.U.Z.,
3.
Avizarea schimbarii categoriei de folsinta a terenurilor in conformitate cu prevederile
legale, a avizelor de redare/reintroducere a terenurilor in circuitul agricol,
4.
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
5.
Monitorizarea evolutiei cantitatilor de cereale tranzactionate si a preturilor produselor
agricole pe piata libera ( sistemul SIPPA).
6.
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
7.
Consultanta privind modalitatea de intocmire a caietelor de sarcini pentru produse
traditionale si verificarea conformitatii acestora pe teren
8.
Identificarea si consilierea producatorilor agricoli si a procesatorilor de produse agricole
pentru obtinerea recunoasterii de produse traditionale cu denumiri de origine si atestate

Termen

Entitatea implicată în realizare

2

3

2022

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa

2022

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa

2022

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa

2022

Lunar

2022

2022
2022

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0
9.

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

17.
18.

19.

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2

3

2022

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa

2022

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa

de specificitate
Implementarea Ordinului nr 724/2013 privind atestarea produselor traditionale si a
Ordinului nr 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor
consacrate romanesti si sistemelor de calitate
Colaborarea cu formele asociative, federatii si institutii de cercetare din toate domeniile
agricole.
Implementarea politicilor si strategiilor privind introducerea in mediu si pe piata a
plantelor modificate genetic
Verificare documentatiei si emiterea certificatelor de abilitare pentru importul de
ingrasaminte chimice conform Legea nr. 232/2010
Intocmirea devizelor de calcul a normelor de venit pentru fiecare cultură şi specie de
animale,în vederea calculării impozitului pe norma de venit.
Inregistrarea contractelor , verificarea suprafetelor cultivate cu tutun ,precum si a calitatii
acestuia la data livrarii.
Autorizarea depozitelor de cereale si oleaginoase si monitorizarea activitatii privind
receptia depozitarea si pastrarea cerealelor si oleaginoaselor
Primirea documentatiei,verificarea conditiilor in vederea eliberarii de autorizatii pentru
infiintarea/defrisarea plantatiilor pomicole precum si eliberarea de autorizatii de taieri
/plantari de nuci.
Intocmirea si actualizarea Registrului Plantatiilor Viticole.
Monitorizarea activitatii RICA , colectarea de date pentru realizarea anchetei R.I.C.A.
Serviciu externalizat .
Se acorda sprijin si suport pentru entitatea responsabila
Prelucrarea datelor cu privire la preturile 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

2022
2022
2022
2022
2022
01 iunie

31decembrie
2022

2022

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0
20.

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2
2022

3
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa

Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol

21.

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

2022

22.

Inspecţiei de Stat pentru Agricultura Ecologica

2022

23.

Inspecţiei de Stat in Domeniul Industriei Alimentare

2022

24.

Inspecţiei de Stat in Domeniul Fertilizantilor ,Depozitelor de cereale si Organismelor
Modificate Genetic(OMG)
Inspecţia de Stat in Clasificarea Carcaselor

2022

Culegerea datelor in vederea intocmirii: cercetarilor statistice Agr.2 B suprafetele
recoltate si productiile realizate
Cercetarea statistica Agr.2A -suprafete insamantate,

2022

25.
26.
27.
28.
29.

Inventarierea parcului de tractoare si masini agricole existent in judet

2022

Lunar
2022

Culegerea,prelucrarea,centralizarea si transmiterea la M.A.D.R. a Situatiei Statistice a
Terenurilor
Efectuarea de estimari privind suprafata cultivata, productia medie la hectar si productia
totala pentru principalele culturi agricole pe total judet si sectoare de activitate
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

2022

32.

Intocmirea situatiei statistice ,,Contul economic din agricultura”

2022

33.

Balanta suprafetelor arabile si inventarierea culturilor insamantate in toamna anului 2021

2022

30.
31.

2022
2022

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2

34.

Programul productiei agricole pentru anul viitor la productia vegetala si animala pentru
anul 2022

2022

3
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa

35.

Actiuni de monitorizare in cele 89 localitati cu privire la starea de vegetatie a culturilor

2022

36.

Situatia operativa privind stadiul lucrarilor agricole , suprafete insamantate si productii
obtinute

2022

37.

Colectarea informatiilor de pret privind carnea de pasare,ovine si oua de consum

2022

38.

Situatia efectivelor si productiei animalelor domestice pe judet

2022

39.

Organizarea si desfasurarea programelor de instruire si formare profesionala a
producatorilor agricoli
- Cursuri de calificare

2022

40.

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

2022

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa

41.

Realizarea fluxului informational prin actiuni de popularizare
-Actiuni de popularizare(targuri,expozitii, simpozioane ,seminari ,intalniri etc.)-Loturi demonstrative-Demonstratii practice-

2022

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa

42.

Actiuni de identificare ,consiliere si asistenta tehnica individuala in toate domeniile
agricole-

2022

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa
43. Pregatirea si derularea campaniei de primire cereri unice de plata 2022
februarie -

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
Dâmboviţa

Serviciul Autorizare Plati si Centrele
Locale

72

Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2
iunie
martie - iunie
ianuarieiunie
iunie- iulie

3

44.
45.

Primire cereri de plata Masura 15, sesiunile 1,2,3,4
Autorizarea la plata regulara a cererilor unice 2021

46.

Rezolvare suprapuneri supradeclarari 2022- Control preliminar

47.

Autorizare in avans a cererilor unice depuse in Campania 2022

48.

Autorizarea la plata regulara a cererilor unice depuse in Campania 2022

49.

Primire cereri sprijin pentru ajutor de stat pentru crearea de suprafete impadurite si pentru
prima impadurire
Programul pentru scoli – verificari la Consiliul Judetean si institutiile scolare

50.

53.
54.
55.
56.
57.

Verificări la ANZ privind efectuarea controalelor A.N.T.Z./S.C.Z
Verificări la A.N.F. privind efectuarea controalelor/supracontroalelor pentru cerințele
legale în materie de gestionare ,,Introducerea pe piață a produselor de protecție a
plantelor (SMR10)’’.
Control ’’Sprijin financiar acordat sectorului apicol P.N.A ”
Supracontrol A.N.T.Z./S.C.Z
Identificari in teren in vederea depunerii cererii de plata pentru campania 2022
Control teren in urma sesizarilor
Controale pentru reconfigurarea blocurilor fizice, Anexa 17-campania 2022

58.
59.

Esantionarea de culturi pentru controlul prin teledetectie, campania 2022
Control teren pentru fermierii esantionati in 2022 la control clasic si teledetectie, in

51.
52.

16
octombrie30 noiembrie
01 dec.202230 iunie
2023
sept.2022martie 2023

Serviciul Autorizare Plati
Serviciul Autorizare Plati si Centrele
Locale
Serviciul Autorizare Plati si Centrele
Locale
Serviciul Autorizare Plati si Centrele
Locale
Serviciul Autorizare Plati si Centrele
Locale
Serviciul Autorizare Plati
Compartimentul Inspectii si Supracontrol

semestrial
anual
anual

anual
anual
martie - mai
permanent
martie octombrie
iunie
iunie -

Compartimentul Inspectii si Supracontrol
Compartimentul Inspectii si Supracontrol

Compartimentul Inspectii si Supracontrol
Compartimentul Inspectii si Supracontrol
Serviciul Control pe teren
Serviciul Control pe teren
Serviciul Control pe teren
Serviciul Control pe teren
Serviciul Control pe teren

73

Nr.
crt.
0
60.
61.
62.

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2
decembrie
septembrie
iulie decembrie
iulie decembrie

3

vederea autorizarii la plata
Control pe teren pentru fermierii esantionati in 2022 la supracontrol
Editare/validare parcele controlate in stratul de control in aplicatia LPIS GIS

64.

Procesare date din rapoartele de control in aplicatia SAPS in vederea autorizarii la
plata a cererilor unice 2022
Sprijin in sectorul zootehnic:
Masura 14 - bunastare porci si pasari
Sprijin financiar comunitar si national acordat sectorului apicol

65.
66.

Sprijin financiar din FEGA - Programul pentru scoli
Sprijin pentru pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura

67.

Vizare carnete renta viagera

68.

Informari destinate fermierilor

69.
70.
71.

Conferinte, dezbateri,participare emisiuni,comunicate de presa
Raportari catre Institutia Prefectului sau alte institutii
Pregatirea si derularea campaniei de primire cereri unice de plata 2022

63.

72.
73.

Sprijin financiar din FEGA - Programul pentru scoli
Sprijin pentru pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura

74.

Vizare carnete renta viagera

Serviciul Control pe teren
Serviciul Control pe teren
Serviciul Control pe teren
Serviciul Masuri Specifice

anual
Serviciul Masuri Specifice
iulie
semestrial
trimestrial

Serviciul Masuri Specifice
Serviciul Masuri Specifice

martie august
februariemartie

Serviciul Masuri Specifice

permanent
permanent

Responsabil comunicare
Responsabil comunicare
Serviciul Autorizare Plati si Centrele
Locale

februarie iunie
semestrial
trimestrial
martie august

Responsabil comunicare

Serviciul Masuri Specifice
Serviciul Masuri Specifice
Serviciul Masuri Specifice

74

Nr.
crt.
0
75.

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2
februariemartie

3
Responsabil comunicare

2022

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa

Informari destinate fermierilor

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
76. Actiuni de supraveghere si control tematice
77.

Control dosare decont ale acţiunilor sanitare veterinare cofinanţate ,respectiv
Bluetongue,salmoneloze , rabie la animale domestice, pesta porcină clasică,gripa
aviară,scrapia,encefalitele spongiforme transmisibile /dosare de decont controlate /65
Control deconturi pe Ordonanta 117/2020.

78.

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 2022/4500
Realizarea acţiunilor de control oficial 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 /1240
Supraveghere EST
prin prelevare de probe/450

79.

80.

Lunar ,in
functie de
numarul de
dosare de
decont
depuse
sfarsitul
trimestrului
II
trimestrial

Anual la
toate ovinele
si caprinele
sacrificate
sau moarte
In varsta
peste 18 luni

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa

75

Nr.
crt.
0
81.

Acţiunea/obiectivul
1
Supraveghere pentru ESB prin prelevare de probe/1200 probe

Termen

Entitatea implicată în realizare

2
2022

3
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa

82.

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

83.

Analiza suspiciunilor de boli pentru bolile cuprinse in lista Ordinul ANSVSA nr.79/2008

84.

Supraveghere entomologica a culicoizilor /recoltari probe /lunar /23 probe

85.

Supraveghere bolilor albinelor /recoltari probe /200

86.
87.

Supraveghere pentru rabie prin prelevare de probe la animalele moarte din speciile
receptive/numar probe 20 probe
Supraveghere leucoza bovina prin prelevare de probe sange /12 000

In functie de
suspiciunile
de boala
existente
in perioadele
cu vectori
Trimestrul II
si III
anual

88.

Supraveghere bluetongue prin prelevare de probe de sange /490

89.

Supraveghere pesta porcina clasica prin prelevare de probe organe si sange pe EDTA
din exploatatiile nonprofesionale /100probe
Supraveghere pesta porcina africana prin prelevare de probe de la porcii morti in
exploatatiile nonprofesionale /100,in exploatatii profesionale -950 probe

TR II
Februarie,ma
rtie,
iunie,
septembrie,n
oienmbrie
noiembrie
anual

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa

76

Nr.
crt.
0
90.
91.
92.
93.

94.

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1
Supraveghere pseudopesta aviara prin prelevare de probe/numar probe /2100 exploatatii
comerciale ,1020 probe exploatatii nonprofesionale
Supraveghere gripa aviara prin prelevare de probe/numar probe 1395

2
anual

Examen depistare trichineloza la mistreti si la porcii domestici pentru confirmare/numar
probe /300
Prelevare oficiala probe furaje conform PCCF 2022 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 /250
probe
Efectuare tuberculinare la bovine si monitorizarea efectivului de bovine din punct de
vedere al tuberculinarii/14.000 actiuni TCS si 10 actiuni TU

Anual

3
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa

anual

Trimestrial

sfarsitul
trimestrului
II
Anual

95.

efectuare vaccinare contra antrax/numar actiuni /85.000

96.

efectuare vaccinare antirabica la caini si pisici/animale vaccinate antirabic / 90.000

97.

Supraveghere serologica bruceloza /numar probe /12.500

anual

98.

Supraveghere tifoza si puloroza la pasari/numar probe/1.400

Anual

99.

Supraveghere salmoneloze aviare control oficial si autocontrol prin prelevare de probe
/numar probe/ 2000
100. Control documente justificative ale acţiunilor sanitare veterinare - vaccinare antirabica la
carnasiere si verificarea introducerii acestora in RECS /250 dosare depuse la decont lunar
,in campanie
101. Informarea persoanelor interesate in accesarea de subventii / Eliberare extrase SNIIA in
vederea accesarii programelor de subventii masura 141, 6.3, 6.4 / la cererea
proprietarilor

campanie

anual
Campanie
anuala
2022

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa

77

Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
102. Gestionarea activitatii de identificare si inregistrare a animalelor prin programul pus la
dispozitie de IQM si a actiunilor sanitare veterinare cuprinse in Programul actiunilor
strategice 2022 /Verificarea in BND a tuturor dosarelor ce contin actiuni sanitare
veterinare de identificare animale efectuate in exploatatiile non profesionale depuse in
vederea acceptarii la plata in functie de deconturile de identificare depuse de medicii
veterinari imputerniciti.
103. Avizarea miscarilor de animale intre judete conform legislatiei/Aprobare telefonica si in
scris a miscarilor interjudetene de animale /La solicitarea medicilor veterinari
concesionari sau a serviciilor din DSVSA-urile judetene
104. Controlul oficial al unitatilor cu activitate in domeniul produselor alimentare de origine
animala si nonanimala/759
105. Evaluarea unitatilor cu activitate in domeniul produselor alimentare de origine animala si
nonanimala privind incadrarea in clasa de risc/250
106. Prelevarea probelor de produse alimentare de origine nonanimala/322
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa
107. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară lucrări de înregistrare sistematică a
imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară (40000 imobile)
108. Recepția lucrărilor de cadastru și înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și
carte funciară cofinanțate
(8000 imobile)
109.
Verificare și emitere tiluri de proprietate /300
110.

Aviz incepere lucrari/100

Termen

Entitatea implicată în realizare

2
2022

3
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa

2022

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa

2022

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa

2022
2022

2022
2022
2022
2022

111.

Recepție tehnica pentru lucrari de masuratori terestre/1500

2022

112.

Furnizare date (Harți si planuri (raster)/coordonate)/2500

2022

Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa

78

Nr.
crt.
0
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2
2022

3
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa

Receptie si infiintare carte funciara/8500
Receptie/inscriere dezmembrare / comasare/2000
Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice/2500
Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice/15000
Ipoteca/ Privilegiu/1500
Notare/radiere in/din cartea funciara/10000
Indreptare eroare materiala (include repozitionarea imobilului) - MIXT/2000
Inscriere constructii/500

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

121.

Extindere/radiere construcții/500

2022

122.

Actualizare informații tehnice/4000

2022

123.
124.
125.
126.

Extras de carte funciara pentru informare/20000
Extras de carte funciara pentru autentificare/20000
Certificat de sarcini/2500
Copii certificate a documentelor din arhiva/2500

2022
2022
2022
2022

79

Nr.
crt.
0
127.
128.

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2
2022

3
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dâmboviţa

Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara/3000
Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan/5000

129. Certificat privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara, dupa
datele de identificare ale acestuia (judet, localitate, strada, numar)/300

2022
2022

80

8. MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa
o
Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor din grupurile vulnerabile pe piața muncii (tinerii
1.
NEET, șomerii de lungă durată, persoanele de etnie roma, persoanele cu dizabilităţi, persoane
eliberate din detenție, tinerii postinstituţionalizaţi)
o
Satisfacerea unui număr cât mai mare de oferte de locuri de muncă
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

o

Implementarea măsurilor active si preventive pentru șomeri

Termen
2
2022

2022

2022

o
Prevenirea șomajului de lunga durată prin oferirea unei alternative ocupaționale pentru tineri
intr-o perioada maxim de 4 luni de la data înregistrării si 6 luni in cazul adulților, prin formare
profesională, reconversie, ofertă de loc de muncă sau alte măsuri de ocupare (inclusiv prin asigurarea
orientării profesionale)
o
Sprijinirea ocupării persoanelor supuse riscului marginalizării sociale, prin includerea în
masuri active si asigurarea altor forme de suport specifice

2022

o
Stimularea participării la formare profesională, cu reprezentare echilibrată în funcție de
mediul de rezidență a șomerilor, nivelul de studii si vârstă

2022

Sprijinirea angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul șomerilor
Asigurarea perfecționării pregătirii profesionale a personalului propriu în scopul creșterii
gradului de competenţă a angajaților
o

Absorbția fondurilor europene dedicate dezvoltării resurselor umane în vederea

2022

2022

2022

2022

Entitatea implicată în
realizare
3
Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dâmboviţa
Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dâmboviţa
Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dâmboviţa
Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dâmboviţa
Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dâmboviţa
Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dâmboviţa
Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dâmboviţa
Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Dâmboviţa
Agenţia Judeţeană
81

Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

1
modernizării serviciului public de ocupare si creșterii șanselor de ocupare a persoanelor aflate in
căutarea unui loc de munca
10. Organizarea de „Burse ale locurilor de muncă” şi „Acţiuni de informare şi consiliere privind cariera,
desfășurate în şcoli şi penitenciare” – în funcţie de evoluţia crizei sanitare şi a implicaţiilor acesteia în
viaţa social-economică (restricţii, limitări, etc.)
Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa
Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă - Afecțiunile
11.
musculo-scheletice (AMS), sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. /Un
simpozion - 30 de angajatori-50 de participanţi-o conferinţă de presă
Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și
12.
sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43.
Campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru
13.
îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi
incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în
spitale./18 societăţi comerciale şi instituţii.
Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al
14.
Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia
Europeană./72 de societăţi comerciale, 360 de produse
Acțiune pentru prevenirea bolilor profesionale determinate de stresul profesional./6 societăţi
15.
comerciale
Concurs naţional „ŞTIU ŞI APLIC! - Securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe băncile
16.
şcolii”, în scopul promovării securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru formarea unei culturi de
prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale, concurs realizat în colaborare cu Inspecţia
Muncii, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratele Şcolare Judeţene./3 unităţi de învăţământ.
Acțiune de verificare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime
17.
de securitate și sănătate în muncă în domeniul comerțului cu ridicata (CAEN 46)./48 de societăţi
comerciale./25 de societăţi comerciale.
Acțiune privind verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a
18.
tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei
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1
lemnoase pe drumurile forestiere./ 12 societăţi comerciale
19. Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și
sănătate în muncă la curieratul de mărfuri en-gros și en detail./ 20 de societăţi comerciale
20. Acţiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi
sănătate în muncă pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă./12 societăţi comerciale.
21.
Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculoscheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora./25 de
societăţi comerciale.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la
comercializarea articolelor pirotehnice./toate societăţile comerciale autorizate.
Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10 49 lucrători)./50 de societăţi comerciale
Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul
coronavirus./60 de societăţi comerciale.
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii - Legea nr. 53/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
/Acțiuni de verificare propuse:850
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.U.G nr. 25/2014 privind încadrarea în
muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
/Acțiuni de verificare propuse: 15
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.
/Acțiuni de verificare propuse: 2
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 16/2017 şi ale H.G. nr.
337/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.
/Acțiuni de verificare propuse: 4
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de
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şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată.
/Acțiuni de verificare propuse: 20
30. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 905/2017 privind registrul general
de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
/Acțiuni de verificare propuse: 100
31. 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.
/Acțiuni de verificare propuse: 30
32. 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
/Acțiuni de verificare propuse: 20
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa
33. Sustinerea familiei:
Aplicarea prevederilor OUG nr.111/2010 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
cu modificari si completari ulterioare:
-stabilirea si plata dreptului la 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 indemnizatiei 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;
-stabilirea si plata indemnizatiei si a unui sprijin lunar conform art. 31 si art. 32 din OUG nr.
111/2010;
Aplicarea prevederilor Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, cu modificarile si
completarile ulterioare:
-stabilirea si plata drepturilor concediu si indemnizatie de acomodare in vederea adoptiei;
-stabilirea si plata indemnizatiei de sprijin lunara potrivit prevederilor art. 100^ privind sustinerea
adoptiei

Termen
2

Entitatea implicată în
realizare
3
Muncă Dâmboviţa

2022

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Dâmboviţa

2022

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Dâmboviţa

2022

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Dâmboviţa

Lunar

Agenţia Judeţeană pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Dâmboviţa

84

Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

34. Acordarea unor alocatii familiale si beneficii de asistenta sociala:
- alocatia de stat pentru copii - cuantum:
-600 lei pentru copiii pana la 2 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap;
-243 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;
-depunere cont junior pentru copiii ocrotiti prin serviciile publice si private specializate pentru
protectia copilului conform OUG nr. 104/2018;
-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;
-indemnizatia lunara de hrana pentru copii si adulti infectati HIV sau bolnavi SIDA:
-cuantumul este de 16,5 lei/zi pentru copil;
-cuantumul este de 17,6 lei/zi pentru adult.
-plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap incepand cu 01.01.2019 conform Hotararii
nr. 1019/2018 si a Legii nr. 448/2006.
35. Aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială
pentru consumatorul vulnerabil si Hotararii Guvernului nr. 1073/2021 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea
măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil:
a)Lunar pe baza situatiilor centralizatoare transmise de primarii, AJPIS Dambovita va achita
furnizorilor si beneficiarilor pentru incalzirea locuintei sumele reprezentand ajutoarele pentru
incalzirea locuintei si suplimentele de incalzire pentru energie;
b)Monitorizarea aplicarii prezentei legi cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.
36. Aplicarea prevederilor Legii nr.302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei si ale
Ordinului nr.2087/1822/2020 pentru aprobarea Metodologiei şi a condiţiilor de acordare a
indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în
ambulatoriu:
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1
- Lunar pe baza situatiilor centralizatoare transmise de D.S.P., AJPIS Dambovita va achita
indemnizaţia lunara de hrană cuvenita persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în
ambulatoriu.
Acordarea indemnizatiilor de sprijin COVID-19 pentru domeniile de activitate restrictionate
de autoritati conform O.U.G. nr.30/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr.
132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru
stimularea creşterii ocupării forţei de muncă si O.U.G. nr. 111/2021 privind unele masuri de
protectie sociala a angajatilor in contextul interzicerii activitatii economice determinate de
raspandirea SARS-COV-2:
-Saptamanal, pe baza cererilor si a documentelor doveditoare transmise, AJPIS Dambovita va achita
beneficiarilor indemnizatiile de sprijin COVID_19.
Informarea petentilor cu privire la normele juridice in domeniul de competenta si eventuala
inlaturare a unor practici gresite din activitatea angajatorilor
- Solutionarea in termen legal a scrisorilor primite de la salariati, cetateni, unitati si minister. relatii
cu publicul.
Asigurarea echilibrului socio-economic al familiilor din mediul urban si rural, al familiei si
persoanelor de varsta a treia, al persoanelor cu dizabilitati si al familiilor apartinatoare.
a)asigurarea de subventii de la bugetul de stat pentru asociatii si fundatii: Fundatia Catedrala Eroilor,
pentru Camin pentru persoane varstnice si Asociatia Benessere, pentru Centrul rezidential pentru
ingrijire si asistenta Caminul Villa Orhideea;
b)acordarea de ajutoare de urgenta ;
c)combaterea marginalizarii sociale prin asigurarea unui minim de existenta persoanelor care se
incadreaza in prevederile Lg.416/2001.
Cresterea calitatii vietii familiilor aflate in medii defavorizate prin stabilirea strategiilor de
interventie si combaterea excluziunii sociale.
a)coordonarea si asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei judetene de incluziune sociala;
b)promovarea dialogului social in pregatirea, implementarea si evaluarea planurilor locale ;
c)monitorizarea si evaluarea derularii investitiilor finantate de M.M.P.S. la unitati de asistenta

2
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sociala;
d)monitorizarea, controlul si evaluarea derularii tuturor activitatilor necesare implementarii
proiectelor de interes national.
41. 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.
42. 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.
43. Pregatirea profesionala continua in vederea extinderii specializarii si perfectionarii
a)autorizarea de noi furnizori de formare profesionala care sa raspunda 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.
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44. Activitatea de reprezentare in instanta
-reprezentarea institutiei si a M.M.S.S. (prin delegare) in actiunile judecatoresti.
45. Resurse umane
a)Perfectionarea pregatirii profesionale pentru personalul propriu;
b)In conformitate cu prevederile OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare se va urmari
promovarea functionarilor publici.
46. Financiar – Contabilitate
-Asigurarea unei executii bugetare in conformitate cu prevederile legale si cu incadrarea in limitele
bugetare aprobate.
Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa
47. Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial în interesul
cetăţenilor, prin:
 Îmbunătățirea performanțelor activității casei de pensii
 Creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii
 Îmbunătățirea sistemului de comunicare cu beneficiarii și cu reprezentanții mass-media,
pentru asigurarea unei imagini obiective a activității instituției
 Eficientizarea activității de expertiză mediclaă și recuperare a capacității de muncă
Creșterea calității serviciilor oferite de Cabinetele de expertiză medicală
48. Simplificare operațională, prin:
 Exploatarea sistemului informatic integrat, în vederea furnizării unor servicii publice
electronice de calitate asiguraților din sistemul public de pensii
Reducerea numărului de contestații formulate împotriva deciziilor de pensii și ale drepturilor
prevăzute de legi speciale
49. Implementarea și îmbunătățirea cadrului legal și procedural, prin:
 Aplicarea unitară a legislației specifice
 Implementarea, în domeniul propriu de competență, a regulamentelor europene de coordonare
a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004, nr. 987/2009, 1408/71, 574/72 și a acordurilor
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bilaterale de securitate socială la care Romania este parte
Implementarea regulamentului european nr.679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privnd protecția datelor)
50. Prevenirea riscurilor și cauzelor de vulnerabilitate ale sistemului de stabilire și plată a pensiilor:
 Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, posibilitatea existenței în plată, în
paralel, a mai multor dosare de pensii, identificarea plăților necuvenite parțial, de pensii
anticipate, anticipate parțial, de invaliditate sau de urmaș, plăți nelegale de asigurări sociale
sau introducerea eronată a CNP)
 Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea declarațiilor nominale de
către angajatori (posibile erori, posibilitatea ca o persoană să fie declarată de doi angajatori sau
entități asimilate angajatorului ca fiind în două stări care sunt incompatibile ex. șomaj cu
venituri natură salarială)
 Verificarea și soluționarea neconcordanțor constatate ca urmare a analizării situațiilor lunare
cu cazurile de posibile neconcordanțe identificate la plata în sistem centralizat a drepturilor de
asigurări sociale, conform Ordinului 356/IC/2015, Ordinului 357/IC/2015, Ordionului
373/IC/2015
Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, la nivelul CTP
51. Gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului public de pensii și sistemului de asigurare
la accidente de muncă și boli profesionale, prin:
 Reducerea cheltuielilor bugetare cu transmiterea ți plata pensiilor și a altor drepturi de
asigurări sociale
 Asigurarea resurselor necesare funcționării sistemului public de pensii și al sistemului de
asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
 Optimizarea cheltuielilor
 Aplicarea prevederilor art.181(3) din Legea nr. 263/2010 și a Ordinului MMJS/MF
2424/1723/2018
Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul CTP, prin promovarea acțiunilor în instanțele de
judecată
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa
Creșterea calității serviciilor sociale din județ
52. -Încheierea de parteneriate public - private pentru dezvoltarea de activități de educație, recreere,
sănătate, evaluare și consiliere vocațională, formare profesională a persoanelor din grupuri
vulnerabile, etc.
- Încheierea de contracte de furnizare servicii sociale cu organizații neguvernamentale (ONG-uri) în
vederea creşterii permanente a calităţii serviciilor sociale şi a gradului de eficientizare a resurselor
acestor servicii la nivelul standardelor de calitate
- 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 pentru sprijin
acordat persoanelor adulte în dificultate
Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în furnizarea de servicii social
53. - Derulare proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” ID MySMIS
127169, în care DGASPC Dâmbovița este partener. Proiectul este depus de Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea
numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”. Prin
Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 276/20.11.2018, a fost aprobată implementarea și
angajarea cheltuielilor eligibile în valoare de 46.281.054,73, din care cofinanțare 2%, în sumă de
925.628,73 lei. Durata de implementare a proiectului este de 5 ani de la data semnării contractului și
5 ani anteriori (ianuarie 2014-decembrie 2023).
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2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa
D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa

2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa
D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa

- Derulare proiect ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”, privind combaterea violenței
împotriva femeilor și a violenței domestice. Proiectul este inițiat de Agenția Națională pentru
Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, iar DGASPC Dâmbovița este partener. În cadrul
proiectului, în județul Dâmbovița a fost creată o Locuință protejată, precum și servicii integrate
complementare de grupuri de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței
domestice.
DGASPC Dâmbovița a semnat în data de 09.11.2018, Acordul de parteneriat, iar perioada de
implementare este de 4 ani (04.03.2019-04.03.2023). Valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
perioada proiectului de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița este
de 1.137.174,76 lei, din care contribuția proprie este de 2%, în valoare de 22,743.50 lei.

2

Entitatea implicată în
realizare
3

-Atragerea de fonduri pentru organizarea de cursuri de instruire /formare profesională cu personalul
care asigură îngrijire și supraveghere copiilor/tinerilor cu dizabilități sau tulburări de comportament/
persoanelor cu handicap în centre rezidențiale din structura DGASPC Dâmbovița,
- Continuarea și extinderea programului de donații și sponsorizări pentru activitățile de reintegrare în
familie a copiilor din familii defavorizate, prevenirea separării copiilor de familie și susținerea
persoanelor în dificultate
Prevenirea separării copiilor de familii, în vederea reducerii numărului de copii care beneficiază de măsură de protecție specială
54. - Monitorizarea serviciilor furnizate în centre de zi pentru copii în dificultate
2022
Consiliul Judeţean
- Parteneriate cu ONG-uri sau Autorități Publice Locale în scopul prevenirii separării copiilor de
Dâmboviţa
familiile naturale, prin acordarea de sprijin în funcție de nevoile identificate.
D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa
- 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
Dezvoltarea, modernizarea si accesibilizarea serviciilor specializate existente pentru copii, tineri în dificultate în familie, copii / tineri cu dizabilități
și/sau deficiențe de integrare socială
55. - Furnizarea de servicii specializate la capacitate în cadrul Centrului de recuperare, socializare și
2022
Consiliul Judeţean
consiliere a copilului cu dizabilităţi destinat copiilor cu autism şi sindrom Down
Dâmboviţa
- Diversificarea serviciilor de recuperare la domiciliu furnizate de Echipa Mobilă din cadrul Centrului
D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa
de recuperare pentru copii cu handicap Târgoviște
- Furnizarea de servicii specializate la capacitate în cadrul Centrului de recuperare pentru copilul cu
handicap Găești
- Organizare și furnizare servicii conform standardelor de calitate în case de tip familial pentru
copii/tineri cu măsură de protecție specială conform prevederilor legale
Reducerea perioadei de furnizare servicii de protecție specială pentru copii în dificultate
56. - Sprijinirea, conform prevederilor legale, a reintegrării în familie sau a adopției, pentru copiii cu
2022
Consiliul Judeţean
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Entitatea implicată în
realizare
3
Dâmboviţa
D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa

măsură de protecție specială.
- Reevaluarea și clarificarea situației familiale a tuturor copiilor cu măsură de protecție specială, în
special cu vârsta mai mică de 14 ani
Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliu prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate
57. - Consilierea autorităților publice locale pentru organizarea activitatilor, dezvoltarea serviciilor,
2022
Consiliul Judeţean
identificare surselor de finanțare, precum și extinderea rețelei de asistenți personali angajați de
Dâmboviţa
primării
D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa
- Furnizarea de servicii specializate la capacitate în cadrul Centrul de servicii de recuperare
neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități
- Furnizarea de servicii specializate la capacitate în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu
dizabilități
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
58. - Distribuirea de broşuri şi alte materiale informative, sub formă de articole de presă, interviuri şi
2022
DGASPC Dâmbovița
reportaje în mass-media
- Stabilirea contactelor cu mass-media şi organizarea conferinţelor de presă tematice, a evenimentelor
speciale, sărbători, simpozioane, seminarii, etc.
- Actualizarea permanentă a paginii web a instituţiei
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9. SĂNĂTATE

Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa
1.
Acțiune de recontrol în unitățile sanitare cu paturi ATI privind verificarea stadiului de
implementare a măsurilor dispuse în noiembrie 2020- 4 controale
2.
Acțiune de control tematic pentru verificarea articolelor tratate
20 produse
3.
Acțiune de control tematic privind verificarea respectării legislației în vigoare privind apele
potabile îmbuteliate și apele minerale naturale îmbuteliate -24 produse
4.
Acțiune de control tematic privind verificarea prestatorilor de servicii pentru dezinfecție,
dezinsecție și deratizare-20 controale
5.
Acțiune de control tematic pentru verificarea spitalelor de urgență și a institutelor privind
conformarea la legislația în vigoare-2 controale
6.
Acțiune de control tematic pentru verificarea produselor biocide (producători, importatori,
utilizatori) -4 controale
7.
Acțiune de control tematic privind respectării legislației în vigoare în domeniul suplimentelor
alimentare din aria de responsabilitate a Ministerului Sănătății și al alimentelor cu adaos de
vitamine, minerale și alte substanțe, precum și verificarea legislației referitoare la mențiunile
nutriționale și de sănătate înscrise pe aceste categorii de alimente -48 de produse
8.
Acțiune de control tematic privind condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din
zona urbană- 28 controale
9.
Acțiune de control tematic pentru verificarea spitalelor municipale și orășenești privind
conformarea la legislația în vigoare -6 controale
10. Acțiune de control tematic privind verificarea respectării legislației în vigoare privind alimentele
tratate cu radiații ionizante-60de produse
11. Acțiune de control tematic privind verificarea respectării legislației în vigoare în domeniul

Termen
2
Ianuariefebruarie
Ianuarie
Februarie
Februarie
Martie
Martie
Aprilie

Aprilie
Mai
Mai
Iunie

Entitatea implicată în
realizare
3
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
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Nr.
crt.
0
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
materialelor în contact cu alimentul – 20 de produse
Acțiune de control tematic privind condițiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din
zona rurală-30 de controale
Acțiune de control tematic în centrele de transfuzie sanguină județene, a unităților de transfuzie
sanguină –testarea și prelucrarea, stocarea și distribuția componentelor sanguine-5 controale
Acțiune de control tematic pentru verificarea respectării legislației în domeniul aditivilor alimentari
destinați consumului uman-24 de produse
Acțiune de control tematic în unitățile de dializă publice și private privind conformarea la legislația
în vigoare-2 controale
Acțiune de control tematic pentru verificarea respectării legislației în vigoare privind mențiunile
nutriționale și de sănătate înscrise pe alimente -24 de produse
Actiune de control tematic pentru verificarea conformității apelor de îmbăiere-34 de controale

2

Acțiune de control tematic pentru verificarea laboratoarelor de analize privind conformarea la
legislația în vigoare-14 controale
Acțiune de control tematic privind verificarea unităților de învățământ preuniversitar, cabinete
medicale școlare; verificarea respectării Legii nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în
unitățile de învățământ preuniversitar, precum și privind acordarea de fructe, produse lactate și de
panificație pentru elevi-116 controale
Acțiune de control tematic pentru verificarea produselor biocide cu substanțe active
aprobate/neaprobate- 60 de produse
Acțiune de control tematic în Centrele rezidențiale pentru copii/tineri cu deficiențe neuropsihiatrice
și în Centrele rezidențiale pentru vârstnici-15 controale
Acțiune de control tematic pentru verificarea alimentelor cu destinație nutrițională specială,
inclusiv controlul etichetării privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe acestea-20 de
produse
Acțiune de control tematic pentru verificarea produselor cosmetice (producători, importatori,
distribuitori, unități desfacere, utilizatori, după caz)-24 de controale
Acțiune de control tematic pentru verificarea cabinetelor de medicină dentară-100 de controale

Iunie
Iulie
Iulie
August
August
August
Septembrie
Septembrie

Septembrie
Octombrie
Octombrie

Octombrie
Noiembrie

Entitatea implicată în
realizare
3
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

25.

Acțiune de control tematic pentru verificarea cabinetelor de înfrumusețare și a cosmeticelor
profesionale-25 de controale
Expunerea profesională la radiaţii ionizante si neionizante - 1 actiune cu 10 obiective

Decembrie

26.

28.

Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală profesională 1 actiune cu 1 obiectiv
Determinări de noxe- 1 acţiune cu 25 de obiective

29.

Expunerea profesională la agenţi chimici cancerigeni 1 acţiune cu 10 obiective

30.

Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor-12 acţiuni

31.

Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei- 10 acţiuni

27.

Octombriedecembrie
Ianuariedecembrie
Ianuarie
decembrie
Ianuariedecembrie
Ianuariedecembrie
Ianuariedecembrie

Entitatea implicată în
realizare
3
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa
Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa
Contractarea serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale.
32. Încheierea actelor adiţionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii medicale pe toate Ianuarie 2022 Casa Judeţeană de Asigurări
tipurile de asistenţă medicală aflate în derulare la data de 31.12.2020.
de Sănătate Dâmboviţa
33. Încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale Martie 2022
Casa Judeţeană de Asigurări
pentru anul 2022.
de Sănătate Dâmboviţa
Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 în condiţii de eficienţă economică pentru asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei
medicale pe toate tipurile de servicii.
34. Analiza lunară şi trimestrială a gradului de realizare aplăţilor faţă de prevederile aprobate şi de
2022
Casa Judeţeană de Asigurări
creditele deschise pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală
de Sănătate Dâmboviţa
Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale.
35.

Verificarea veridicităţii şi corectitudinii serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale
Bilunar
raportate de furnizori în cadrul contractelor încheiate pentru toate tipurile de asistenţă medicală, în Lunar

Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Entitatea implicată în
realizare
3

vederea decontării.
36.

Respectarea termenelor de plată prevăzute în contractele de servicii medicale.

Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa

2022

Controlul privind derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale şi virarea contribuţiei la FNUASS.
37. Monitorizarea şi controlul modului în care furnizorii de servicii medicale, de medicamente, de
2022
dispozitive medicale şi materiale sanitare respectă clauzele contractuale pe toată perioada derulării
contractului.
38. Controlul îndeplinirii indicatorilor din programele naţionale de sănătate la nivelul unităţilor
2022
sanitare prin care se derulează.
39. Verificarea legalităţii cererilor de restituire a indemnizaţiilor de concediu medical depuse de
angajatori la C.A.S. conform O.U.G. nr. 158/2005 cu modificarile şi copletările ulterioare.
lunar
Evaluarea furnizorilor de servicii medicale.
40. În vederea încheierii contractelor pentru anul 2022, C.A.S. Dâmboviţa derulează acţiunea de
Zilnic
evaluare a furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.
Concedii medicale.
41. Restituirea din FNUASS a sumelor plătite de angajatori asiguraţilor, reprezentând indemnizaţii de
concedii medicale.
42.
Declararea, urmărirea, colectarea şi recuperarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru
concedii medicale şi indemnizaţii de la persoanele fizice prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 cu
modificarile completările ulterioare.
Formulare europene / Cardul european de sănătate.
43. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al
existenţei, conformităţii şi valabilităţii dosarelor depuse în vederea eliberării formularelor E*** şi a
documentelor portabile S.

2022
2022

Lunar

Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa

Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0
44.

45.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
Constituirea, administrarea şi actualizarea 2022ă a bazei de date referitoare la evidenţa cetăţenilor
români şi străini care se deplaseză pe teritoriul României, în spaţiul Uniunii Europene şi spaţiul
SEE, beneficiari ai prevederilor Regulamentelor Europene 883/2004, Reg. 987/2009 şi Reg.
988/2009 cu modificarile ulterioare, cu prevederi în domeniul sănătăţii la nivelul C.A.S.
Dâmboviţa.
Emiterea formularelor europene şi a cardului de asigurări sociale de sănătate la solicitarea
persoanelor asigurate care se deplaseză în statele membre UE.

2
2022

În domeniul comunicării cu asiguraţii.
46. Informarea asiguraţilor privind drepturile şi obligaţiile asiguraţilor în sistemul asigurărilor de
sănătate şi reţeaua de furnizori.
47. Soluţionarea solicitărilor făcute prin scrisori, audienţe, apeluri telefonice şi solicitări directe de
către asiguraţi.
48. Determinarea gradului de satisfacţie a asiguraţilor prin aplicarea chestionarelor.
Acţiuni comune pentru sănătate.
49. Stabilirea împreună cu Direcţia de Sănătate Publică şi Colegiul Judeţean al Medicilor a necesarului
de medici de specialitate şi medici de familie pe total judeţ.
50. Întâlniri cu furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu C.A.S. Dâmboviţa pentru
dezbaterea noutăţilor legislative privind condiţiile acordării asistenţei medicale în anul 2020.
51. Stabilirea împreună cu Direcţia de Sănătate Publică şi Colegiul Judeţean al Medicilor a zonelor
deficitare din punct de vedere al încadrării medicilor din unităţile sanitare cu paturi.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
52. Reabilitarea, modernizarea si extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean
de Urgență Târgoviște

Entitatea implicată în
realizare
3
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa

2022

Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa

2022

Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa

2022
1 chestionar/
semestru

Trimestrul I
Trimestrial
Trimestrul I
2022

Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa
Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate Dâmboviţa
Consiliul Judeţean
Dâmboviţa/ Spitalul
Judeţean de Urgenta
Târgovişte
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Nr.
crt.
0
53.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Târgoviște

2
2022

54.

2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa/ Spitalul
Judeţean de Urgenta

2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa/ Spitalul
Judeţean de Urgenta

2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa/ Spitalul
Judeţean de Urgenta

2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa/ Spitalul
Judeţean de Urgenta

Refacerea instalațiilor termotehnice din centrala termică -100%
55.
Lucrări de acoperire și reparații pavimente terase" în locația Psihiatrie Cronici Adulți
56.
Stații de pre-epurare la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
57.
Reabilitare canalizare cu bransare la statia de epurare a secţiei de boli infectioase

Entitatea implicată în
realizare
3
Consiliul Judeţean
Dâmboviţa/ Spitalul
Judeţean de Urgenta
Târgovişte
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10. EDUCAȚIE
Nr.
crt.
0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Acţiunea/Obiectivul
1
1.1.Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui curriculum adaptat nevoilor reale ale
elevilor/ preșcolarilor, bazat pe competențe
Promovarea inovării pedagogice, la toate disciplinele de învățământ, a proiectării pentru învățământul
preuniversitar bazat pe competențe, a utilizării metodelor moderne de predare-învățare-evaluare
diferențiate, adecvate nevoilor reale ale elevilor, vizând dezvoltarea gândrii critice și diminuării riscului de
analfabetism funcțional.

Termen
2

Conform
graficului
cercurilor
pedagogice
Promovarea de activități și de strategii didactice care încurajează elevii:
Conform
 să facă distincția între afirmații bazate pe dovezi științifice, pe de o parte, și opinii, pe de altă graficului
cercurilor
parte;
pedagogice
să construiască argumente bazate pe date pentru a sprijini concluzii științifice.
Conform
Promovarea educației STEAM prin activități de robotică și evidențierea oportunităților oferite elevilor
graficului
printr-un proces de învățare care permite explorarea deschisă și investigarea, identificarea problemelor
cercurilor
de rezolvat și găsirea soluțiilor potrivite
pedagogice
IanuarieElaborarea ofertei de școlarizare pentru unitățile de învățământ de stat și particulare/ alternativele
Februarie 2022
educaționale.
Elaborarea / dezvoltarea de curriculum opțional relevant în raport cu cerinţele pieţei muncii și cu interesele
Noiembrieelevilor, în colaborare cu specialişti selectaţi de la agenţii economici
Decembrie 2022
Ianuarie-Mai
Formarea/informarea/ motivarea cadrelor didactice pentru promovarea, în curriculumul opțional, a unor 2022
abordării integrate, a deschiderii școlii către comunitate, a educației incluzive
OctombrieDecembrie 2022
Monitorizarea implementării corecte a programelor școlare pentru clasa a IX-a prin utilizarea reperelor Februarie – Martie
metodologice
2022

Entitatea implicată in
realizare
3

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile de învățământ
preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
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7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

Proiectarea, 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 Februarie 2022
capabili de performanță derulate în școală sau online)
Ianuarie-Iunie
Derularea programului de educație remedială
2022
Monitorizarea / Verificarea modului de organizare/ implementare a programelor de educație remedială la
nivelul unităților de învățământ

Ianuarie-Iunie
2022

Monitorizarea externă a programului „Școală după școală” prin vizite de monitorizare/ inspecție tematică

Ianuarie-Iunie
2022

Coordonarea, monitorizarea/ verificarea implementării programelor A doua şansă

Octombrie 2022

 Monitorizarea/ verificarea integrării elevilor care au studiat în străinătate înscriși/ reînscriși în școlile Martie 2022
din județul Dâmbovița
Evaluarea, prin inspecțiile de specialitate, a preocupării pentru:

 proiectarea curriculară pentru învățământul preuniversitar bazat pe competențe;
 adecvarea procesului de învățământ la contextul sanitar, ca urmare a evoluției pandemiei de
Covid – 19;
Februarie – Mai
 implementarea curriculumului centrat pe competențe conform folosofiei programelor școlare;
2022
 utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare diferențiate, adecvate nevoilor reale
ale elevilor, vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și diminuării
riscului de analfabetism funcțional;
 utilizarea evaluării în scopul optimizării procesului de predare-învățare;
 integrarea în lecții a resurselor digitale;
asigurarea în școli a stării de bine a elevilor și a profesorilor.
Evaluarea
generală a performanțelor unităților de învățământ și a competențelor Conform
profesionale/activității profesionale a cadrelor didactice la nivelul disciplinelor/activităților graficului de
educaționale prin inspecție școlară
inspecții
Februarie- Iunie
2022
Consilierea metodologică (față în față sau online) asigurată cadrelor didactice pentru eficientizarea Conform
acțiunilor de adaptare curriculară, respectiv de elaborare a unor programe de intervenție personalizată, graficului stabilit
Avizarea ofertelor Programului „Școală după școală” pentru anul școlar 2022 - 2023

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile
de
învățământ
preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
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pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale

16.

17.
18.

de
CJRAE CJRAE Dâmbovița
Dâmbovița
Ianuarie-Iunie
Consilierea cadrelor didactice, online sau față în față, cu privire la utilizarea metodelor moderne de
2022
Inspectoratul Școlar Județean
predare-învățare-evaluare diferențiate, vizând dezvoltarea gândirii critice, și diminuarea riscului de
Dâmbovița
Septembrieanalfabetism funcțional, respectiv realizarea de activități asistate de tehnologie și internet
Decembrie 2022
Sprijinirea abordărilor pedagogice care au în vedere personalizarea învățării, învățarea științelor bazată pe Ianuarie-Iunie
Inspectoratul Școlar Județean
investigație, învățarea bazată pe probleme/proiecte în detrimentul memorării.
2022
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Consilierea cadrelor didactice itinerante pe problematica adaptării curriculare în cazul elevilor cu CES
Decembrie 2022
Dâmbovița
integrați în învățământul de masă
CJRAE Dâmbovița

19.

Cu
prilejul
Consilierea cadrelor didactice pentru utilizarea reperelor metodologice (clasa a IX-a) și pentru vizitelor
de Inspectoratul Școlar Județean
sporirea calității în educație
monitorizare din Dâmbovița
școli

20.

Ianuarie-Iulie
Consilierea cadrelor didactice care desfășoară activitate în cadrul Programului A doua șansă, pentru tinerii 2022
şi adulţii care nu au finalizat învăţământul obligatoriu
OctombrieDecembrie 2022
Achiziționarea unor mijloace IT moderne specifice, softuri educaționale; asigurarea conexiunii la internet;
utilizarea manualelor digitale
Anul școlar 2021
Sursa de finanțare – POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în
- 2022
domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultura.
Ianuarie-Mai
Monitorizarea/ verificarea utilizării soft-urilor educaţionale, a platformelor în procesul de predare-învăţare- 2022
evaluare, a manualelor digitale
SeptembrieDecembrie 2022
Derularea parteneriatelor în vederea atingerii obiectivelor propuse prin proiecte instituționale de mobilitate Conform
finanțate prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1, și care vizează adecvarea demersului didactic la graficelor de
monitorizare
nevoile elevilor de către profesorii participanți la mobilități în scop de formare
Sursa de finanțare- Bugetul aprobat pentru fiecare proiect aflat în delurare;
1.2. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor și specificului local,
complementar curriculumului formal

21.

22.

23.

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile de învățământ
preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile de învățământ
preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
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24.
25.
26.

27.

28.

Conform
Elaborarea şi implementarea unor programe şi proiecte privind îmbunătăţirea disciplinei şcolare, a
graficului de
activităţii de combatere şi de prevenire a delincvenţei juvenile, a abaterilor comportamentale timpurii
activități
Monitorizarea/verificarea activităţilor organizate la nivelul unităților de învăţământ în cadrul programului Aprilie 2022
„Şcoala altfel”
Implementarea unei activități permanente de identificare de talente/elevi capabili de performanță și
asigurarea accesului elevilor la astfel de programe organizate în palatele copiilor și în cluburile
specifice/Centrul de excelență

Conform
graficului de
Promovarea programului Centrului de excelență şi sprijinirea dezvoltării elevilor capabili de performanță
activitate al
înaltă
Centrului de
excelență
Conform
Coordonarea activităţilor de voluntariat, prin integrarea în comunitate şi prin dezvoltarea educaţională a
graficului de
beneficiarilor aflaţi într-o situaţie vulnerabilă, urmare a aportului membrilor comunităţii – preșcolari și
activități
elevi voluntari din unităţile de învăţământ (Strategia Naţională Acţiunea Comunitară/ SNAC)
Derularea parteneriatelor educaţionale interne şi internaţionale, a schimburilor interculturale și a proiectelor
Erasmus+ (Acțiunea cheie 1 și 2) și SEE
Sursa de finanțare - Bugetul aprobat pentru fiecare proiect aflat în delurare

29.
30.
31.

32.

Ianuarie-Iunie
2022
SeptembrieDecembrie 2022

1.3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, examenele de bacalaureat și de
certificare a calificării profesionale
Analiza și prelucrarea rezultatelor obținute la evaluarea națională (EN2/4/6/8) și la examenul de bacalaureat
din anul școlar 2020 - 2021 și prezentarea acestora în cadrul consfătuirilor județene/ ședințelor cu directorii
Monitorizarea și cercetarea evaluativă a curriculumului aplicat, în vederea realizării unor măsuri
ameliorative
Valorificarea rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat din anul școlar 2021-2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Centrul Județean de Excelență
Unitățile
de
învățământ
preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Centrul Județean de Excelență
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița

Conform
graficului
de
activități
la Inspectoratul Școlar Județean
nivelul fiecărui Dâmbovița
parteneriat/
proiect
Septembrie
– Inspectoratul Școlar Județean
Octombrie 2022
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Ianuarie-Aprilie
Dâmbovița
2022
Unitățile
de
învățământ
preuniversitar
Septembrie
– Inspectoratul Școlar Județean
Octombrie 2022
Dâmbovița
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Unitățile
de
preuniversitar

33.
34.

Monitorizarea procesului de pregătire față în față/online a elevilor în vederea susţinerii evaluărilor
naţionale din anul şcolar 2021 - 2022, în conformitate cu prevederile Legii 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare
Activităţi de pregătire specifice (tutorat) şi prin organizarea simulărilor pentru Evaluarea Naţională la clasa
a VIII-a şi pentru examenul de bacalaureat 2022 (pretestări conform structurii de subiecte oferite de
CNPEE)
Monitorizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale
examenului de bacalaureat

35.

Monitorizarea organizării și desfășurării evaluărilor naționale, a examenelor de bacalaureat și de certificare
a calificării profesionale

36.

Informarea/ formarea cadrelor didactice cu privire la Evaluarea naţională a elevilor din clasele a II - a, a IVa, a VI-a, a VIII –a și a examenului de bacalaureat
Monitorizarea activității cadrelor didactice din unitățile de învățământ cu rezultate slabe la evaluarea
națională și la examenul de bacalaureat 2021, inclusiv la probele de competențe lingvistice, de comunicare
într-o limbă străină, respectiv competențe digitale
Asigurarea logisticii necesare pentru evaluările naționale și pentru examenul de bacalaureat, de certificare a
calificării profesionale 2022
Sursa de finanțare - Bugetul ISJ aprobat de Ministerul Educației, Titlul 57 ‘’Asistență socială”,destinația
examene naționale

37.

38.
Derularea unor parteneriate cu instituțiile locale (primăria, agenți economici, muzee etc.), în scopul
utilizării resurselor complementare de învățare

39.
40.
41.
42.

învățământ

Februarie 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Conform
graficului

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Conform
calendarelor M.E.
Conform
Calendarelor
M.E.

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Februarie 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Conform
graficului de
monitorizare

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Conform
Calendarelor
M.E.

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Ianuarie-Iunie
2022
SeptembrieDecembrie 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

2.1. Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul inspectoratului
școlar și al unităților subordonate

Actualizarea echipei de metodiști ai Inspectoratului școlar pentru anul școlar 2022 – 2023
Dezvoltarea sistemului de control managerial intern în ISJ Dâmbovița, unitățile conexe, unitățile de
învățământ, CCD Dâmbovița
Elaborarea planului anual de audit public intern

Conform
Inspectoratul Școlar Județean
graficului
Dâmbovița
eleborat de M.E.
Anul
financiar Inspectoratul Școlar Județean
2022
Dâmbovița
Anul financiar
Inspectoratul Școlar Județean
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Dâmbovița

2022

43.
44.
45.

Consilierea managerilor în vederea implementării măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților
de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2
Consilierea managerilor unităților de învățământ pe problematica aplicării legislației în vigoare, selecția
resursei umane: personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic etc.
Organizarea activităţilor privind mobilitatea personalului didactic
Monitorizarea organizării concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor în învățământul
preuniversitar

46.
47.

48.
49.
50.
51.

Ori de câte ori Inspectoratul Școlar Județean
este cazul
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Ori de câte ori
este cazul
Conform
calendarului de
mobilitate

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Iulie 2022
Conform

Monitorizarea activităţilor de constituire, de vacantare şi de ocupare a posturilor didactice din
calendarului
unităţile de învăţământ
mobilitate

de

Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice, în urma concursurilor organizate pentru Conform
ocuparea
funcţiilor
didactice calendarului de
mobilitate
Conform
Repartizarea pe posturi/ catedre vacante a cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate,
calendarului de
conform metodologiei ME
mobilitate
Conform
Centralizarea, la nivel judeţean, a posturilor didactice şi a orelor rămase neocupate şi repartizarea
calendarului de
acestora conform prevederilor metodologiei în vigoare.
mobilitate
Conform
Acordarea avizelor pentru criteriile specifice corespunzătoare înscrierii elevilor în ciclul primar
calendarului
Verificarea respectării reglementărilor legale referitoare la evaluarea anuală a personalului Ianuarie 2022
Septembrie 2022
didactic, didactic auxiliar și nedidactic

52.

Evaluarea respectării normelor de legalitate și a transparenței privind managementul financiar
și al resurselor umane

53.

Efectuarea activităţii de audit public intern

54.

Elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern

Conform
graficului
Anul fiscal
2022
Decembrie

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița

Școlar Județean
Școlar Județean
Școlar Județean
Școlar Județean
Școlar Județean
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2022
55.

2.2. Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul SARS-CoV2 și
desfășurării în condiții optime a activității în unitățile de învățământ din județul Dâmbovița

56.

IanuarieIunie
2022,
Monitorizarea calității serviciilor de educație pentru elevii cu dizabilități
SeptembrieDecembrie 2022
În funcție de
Monitorizarea calității lecțiior online pentru perioadele în care unitățile de învățământ funcționează online
scenariul de
funcționare
Ianuarie-Iunie
2022
Monitorizarea modului în care cadrele didactice consiliază părinții elevilor pe problematici diverse
SeptembrieDecembrie 2022
Ianuarie-Iunie
Monitorizarea organizării și a desfășurării în condiții de siguranță epidemiologică a activităților 2022
Septembrie„față în față” și online la început de an școlar/semestru
Decembrie 2022
Consilierea/ monitorizarea managerilor unităților de învățământ / a specialiștilor IT din școli cu privire la
modalitățile prin care școala asigură:
Octombrie îndrumarea elevilor și familiilor pentru utilizarea în siguranță a instrumentelor online;
Noiembrie 2022
protecția împotriva riscurilor în mediul online la care pot fi expuși elevii
Septembrie –
Stabilirea unor strategii de comunicare pozitivă, de încurajare a membrilor comunității școlare și a
Octombrie 2022
comunității lărgite de a practica un comportament proactiv în raport cu normele de igienă și distanțare
Ori de câte ori
fizică
este cazul

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Realizarea demersurilor necesare pentru asigurarea necesarului de produse specifice prevenirii îmbolnăvirii
cu SARS-CoV-2 (măști, dezinfectanți)

În funcție de
necesitate

Realizarea bazei de date cu privire la elevii care nu dispund de tablete/laptopuri necesare în învățarea
online și a demersurilor necesare achiziționării acestora

Septembrie –
Octombrie 2022

Implicarea unităților de învățământ și a ISJ Dâmbovița în identificarea de noi instituții, ONG-uri locale, Ianuarie-Iunie
echipe comunitare integrate, companii private, consilieri școlari, mediatori școlari, părinți - voluntari etc. 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile
de
învățământ
preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile
de
învățământ
preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile
de
învățământ
preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile
de
învățământ
preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile
de
învățământ preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița Unitățile de
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care pot sprijini școala

63.
Dezvoltarea unor parteneriate școală-familie în scopul sprijinirii elevilor în context pandemic

64.
65.

2.3. 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
Analiza nevoilor individuale și de grup ale beneficiarilor serviciilor educaționale la nivel local pentru
Septembrie 2022
realizarea diagnozei mediului educațional

66.

Elaborarea stării învăţământului la sfârșitul anului școlar 2020-2021

67.

Evaluarea anuală a activității desfășurate de inspectorii școlari

68.

SeptembrieDecembrie 2022
Ianuarie-Iunie
2022
SeptembrieDecembrie 2022

Septembrie 2022

Septembrie
2022
Evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din Septembrie
unitățile de învățământ preuniversitar din județ
2022

învățământ preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile
de
învățământ
preuniversitar

Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița

Școlar Județean
Școlar Județean
Școlar Județean
Școlar Județean

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.
Moniorizarea implementării planului managerial al ISJ Dâmbovița

Septembrie 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

70.

Elaborarea planului anual de inspecție și control și a graficului unic de inspecţii la nivelul ISJ Dâmboviţa.

Septembrie 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

71.

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 2022 - 2023

Septembrie
– Inspectoratul Școlar Județean
Octombrie 2022
Dâmbovița

72.

Verificarea activității de secretariat din unitățile de învățământ (completarea și arhivarea
documentelor școlare)

Mai 2022

73.

Verificarea modului de constituire a Consiliului de administrație și a Consiliului profesoral

69.

74.
75.

Februarie 2022
Octombrie 2022
Monitorizarea/ verificarea modului de funcționare a Consiliului de administrație, a Consiliului Conform
graficului
profesoral și a comisiilor pe probleme constituite la nivelul unităților de învățământ
Monitorizarea / verificarea modului în care se implementează măsurile privind asigurarea calității în Conform
învățământul particular și alternativ
graficului

Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița

Școlar Județean
Școlar Județean
Școlar Județean
Școlar Județean
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Analiza informațiilor obținute prin inspecțiile tematice care vizează managementul unităților de
învățământ

August 2022

77.

Elaborarea bazei de date privind personalul didactic încadrat la fiecare disciplină în anul școlar 2022 - 2023

Octombrie 2022

78.

Restructurarea şi reorganizarea reţelei de învăţământ din judeţ

Decembrie 2022

Avizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2023 - 2024

Decembrie 2022

79.

Aprobarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2022 - 2023

Ianuarie 2022

80.

Realizarea încadrării cu personal didactic și nedidactic în inspectoratul școlar și în unitățile de învățământ

76.

81.
82.

83.

Ianuarie 2022

SeptembrieOctombrie 2022
Verificarea încadrării cu personal didactic și nedidactic în unitățile de învățământ și a normării Septembrie–
Octombrie 2022
personalului didactic și a planului de școlarizare în anul școlar 2022 - 2023
Organizarea unor acțiuni de informare și consiliere individuală/ de grup a directorilor de școli, în domeniul Conform planului
realizării de proiecte instituționale finanțate prin Programul Erasmus+, prin Programul educațional finanțat de informare și al
prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 (SEE) și alte oportunități oferite Apelurilor
prin programele cu finanțare europeană (Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional europene și
Competitivitate și Programul Operațional Infrastructura Mare).
naționale
Fundamentarea proiectului de buget propriu pentru anul financiar 2023

Noiembrie 2022

84.

Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, precum şi toate lucrările de
planificare financiară pentru ISJ și unitățile conexe
Ianuarie 2022

85.

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
Sursa de finanțare - Buget de stat- cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, asistență socială, alte
cheltuieli, cheltuieli de capital
Ianuarie 2022
Sursa de finanțare- Venituri proprii- cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, asistență socială, alte
cheltuieli, cheltuieli de capital
Sursa de finanțare- Proiecte- cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, asistență socială, alte cheltuieli,
cheltuieli de capital
Demararea și finalizarea achizițiilor de servicii și lucrări, conform legislației în vigoare
Conform
Sursa de finanțare -Bugetul ISJ aprobat de M.E., Titlul 20, ‘Bunuri și servicii‘, Titlul 71 ‘Active calendarului

86.

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
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nefinaciare‘ conform Planului anual de achiziții publice

specific

87.

Monitorizarea proceselor de derulare a investiţiilor la nivelul unităţilor conexe, a utilizării sumelor alocate
pentru dotări, obiective de investiţii, consolidări și reabilitări

Conform
graficelor

88.

Verificarea execuției bugetare la nivelul sistemului județean de educație

Semestrial

89.

Exercitarea controlului preventiv asupra cheltuielilor proprii şi a cheltuielilor centralizate ale
Anul fiscal 2022
inspectoratului şcolar.
Dezvoltarea sistemului de control intern al instituției. Monitorizarea implementării sistemului de control
Anul 2022
intern

90.
91.

Identificarea de parteneri și consultarea acestora pentru derularea unor parteneriate la nivel local / județean/
național / internațional

92.

2.4 Îmbunătățirea 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+

93.

Elaborarea și implementarea de programe de formare/ activități de abilitare curriculară, evaluare la clasă,
evaluare la examenele naționale și la competițiile școlare, în parteneriat cu CCD Dâmbovița
Sursa de finanțare - Buget de stat- Buget propriu CCD, aprobat de ISJ, cheltuieli pregătire profesională

94.

Popularizarea ofertei de programe de formare continuă avizate şi acreditate a CCD Dâmbovița

95.
Organizarea de activități științifice

Anul 2022

Pe parcursul
anului 2022
Conform
graficului
Ianuarie-Iunie
2022
SeptembrieDecembrie 2022
OctombrieDecembrie 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile
de
învățământ preuniversitar

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CCD
Dâmbovița
CJRAE
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița CCD Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița

96.

Derularea de sesiuni de instruire / formare pentru profesorii metodiști, în vederea efectuării inspecțiilor
speciale și de specialitate

97.

Conform
Înscrierea cadrelor didactice la examenul naţional de definitivare în învăţământ/la examenele pentru
Inspectoratul Școlar Județean
calendarului M.E.
acordarea gradelor didactice/ echivalarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor
Dâmbovița

98.

Validarea datelor de înscriere la examenul de definitivat/la examenele pentru acordarea gradelor didactice/ Conform
echivalarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor
calendarului ME

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
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99.
100.

101.

102.
103.
104.

105.

106.
107.

108.

Programarea inspecțiilor de specialitate în vederea susținerii examenului național pentru definitivare în
Octombrie –
învățământ/ examenelor pentru acordarea gradelor didactice, în conformitate cu prevederile legislative și
Decembrie 2022
metodologice în vigoare/ echivalarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor
Ianuarie-Iunie
2022
Monitorizarea efectuării inspecțiilor de specialitate în conformitate cu programarea inițială
OctombrieDecembrie 2022
Pe parcursul
Realizarea acțiunilor specifice echivalării pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă anului școlar, în
durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de conformitate cu
studii universitare de licență și a echivalării titlului de doctor cu gradul didactic I
calendarele
oficiale
Implicare în constituirea grupurilor țintă de cadre didactice în cadrul programelor de formare continuă Conform
considerate priorități naționale ale M.E., inclusiv în cadrul Proiectului CRED
calendarului ME
Organizarea unor ateliere de informare-formare față în față / online privind elaborarea de candidaturi de SeptembrieOctombrie 2022
acreditare și proiecte de mobilitate prin Acțiunea cheie 1 (KA1) din cadrul programului Erasmus+
Sursa de finanțare- Bugetul aprobat pentru fiecare proiect aflat în delurare
Constituirea în unităţile şcolare a unor colective de lucru în scopul elaborării unor candidaturi în vederea
Septembrieobținerii acreditării Erasmus+ și a unor proiecte de mobilitate în scop de dezvoltare profesională a cadrelor
Decembrie 2022
didactice, prin Acţiunea cheie 1 (KA1) din cadrul Programului Erasmus+
Sursa de finanțare - Bugetul aprobat pentru fiecare proiect aflat în derulare;
Conform Planului
Organizarea unor activități de diseminare a experiențelor de succes ale cadrelor didactice care au participat de diseminare și
la proiecte instituționale de mobilitate în scop de dezvoltare profesională, schimb de experiență și transfer exploatare a
de bune practici, la nivelul școlilor care implementează proiecte în cadrul Programului Erasmus+
rezultatelor
Sursa de finanțare- Bugetul aprobat pentru fiecare proiect aflat în delurare
proiectelor
Erasmus+
În timpul
Monitorizarea impactului formării continue în activitatea didactică
inspecțiilor
școlare
Asigurarea resurselor materiale și financiare necesare pentru organizarea și desfășurarea examenului de
Ianuarie-Iunie
definitivat, pentru dotarea centrelor de examen, a centrelor de evaluare și contestații
Sursa de finanțare - Bugetul ISJ aprobat de Ministerul Educației, Titlul 57 ‘’Asistență socială”,destinația 2022
examene naționale
Asigurarea resurselor materiale și financiare necesare pentru derularea examenelor pentru acordarea
Ianuarie-Iunie

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
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gradelor didactice

109.

2022

SeptembrieDecembrie
2022
Monitorizarea implementării proiectelor cu finanțare externă, în vederea creșterii ratei de succes școlar a Conform
elevilor
graficelor de
Monitorizarea proiectelor Erasmus+, POCU și SEE
monitorizare
Ianuarie-Iunie
2022

110.

Optimizarea creşterii calităţii practicii pedagogice prin eficientizarea mentoratului didactic, prin
armonizarea competențelor ISJ Dâmbovița și ale Universității Valahia pe problematica managementului Septembriecarierei didactice
Decembrie

Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

2022
111.
112.
113.

2.5. Asigurarea compatibilității resurselor alocate de Ministerul Educației cu nevoile unităţilor de
învăţământ
Încadrarea și salarizarea personalului din unitățile de învățământ, în conformitate cu prevederile legale în
Noiembrie 2022
vigoare, pentru anul școlar 2022 - 2023
Monitorizarea unităților de învățământ în ceea ce privește încadrarea și salarizarea personalului.

114.
Monitorizarea / verificarea datelor introduse în SIIIR la nivelul unităților de învățământ

115.
116.

117.
118.

Anul fiscal 2022
Conform
graficului de
inspecție al ISJ
Dâmbovița
Anul fiscal 2022

Angajarea şi utilizarea fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare
Sursa de finanțare - Bugetul ISJ aprobat de Ministerul Educației, toate categoriile de cheltuieli
Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare a personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
şi unităţile conexe din judeţ
Anul fiscal 2022
Sursa de finanțare- Bugetul individual al unității de învățământ aprobat de ISJ, Titlul 10 Cheltuieli de
personal
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 Anul fiscal 2022
cheltuielile de personal aprobate.
Verificarea încadrării în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe din judeţ
Anul fiscal 2022
Sursa de finanțare - Bugetul individual al unității de învățământ aprobat de ISJ, Titlul 10 Cheltuieli de

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
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119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.

personal
3.1. Asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu
din județul Dâmbovița
Reorganizarea circumscripțiilor școlare în scopul evitării situațiilor de segregare a elevilor de etnie romă în
Decembrie 2022
vederea înscrierii elevilor în anul școlar 2023 - 2024
Întocmirea şi gestionarea bazei de date cu personal didactic angajat în unităţile de învăţământ SeptembrieDecembrie 2022
preuniversitar
Întocmirea şi gestionarea bazei de date referitoare la numărul elevilor din îmvățământul SeptembrieOctombrie 2022
preuniversitar, pe nivele, filiere, profil, specializare, domeniul pregătirii de bază
Organizarea, prin voluntariat, a unor grădiniţe de vară pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa şi care Iulie –August
urmează să fie înscrişi în clasa pregătitoare
2022
Conform
solicitărilor din
Echivalarea studiilor pentru toţi elevii repatriaţi
partea școlilor/
părinților elevilor
implicați

Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița

Școlar Județean
Școlar Județean
Școlar Județean
Școlar Județean

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile
de
învățământ
preuniversitar

În funcție de

Monitorizarea desfășurării activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului sau prin alte
scenariul de
mijloace de comunicare, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; asigurarea accesului la
funcționare al
un învățământ adecvat și de calitate pentru elevii cu cerințe educative speciale integrați în școlile de masă
unităților de
din județul Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița

Conform
Monitorizarea activităţii derulate de cadrele didactice privind asigurarea accesului la un învățământ adecvat
graficului de
și de calitate pentru elevii cu cerințe educative speciale integrați în școlile de masă din județul Dâmbovița
monitorizare

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

învățământ

126.
127.

Monitorizarea/Verificarea modului de implementare a programelor susținute de Asociația OvidiuRo, pentru Iulie – August
copii preșcolari din grupuri dezavantajate ale județului
2022

128.

Asigurarea resursei umane pentru şcolarizarea la domiciliu a copiilor, elevilor şi tinerilor care, din
Septembrie 2022
motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi, sunt nedeplasabili

129.

Asigurarea resursei umane pentru şcolarizarea minorilor şi a adulţilor din centrele de
Septembrie 2022
reeducare, din penitenciarele pentru minori şi tineri şi din penitenciarele pentru adulţi

130.

Consilierea părinţilor în vederea înscrierii copiilor în grădiniţă şi în clasa pregătitoare

Martie-Mai 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile
de
învățământ
preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
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131.

Consilierea profesorilor diriginți și a directorilor unităților de învățământ cu populație școlară rromă cu
privire la calendarul admiterii la liceu în anul 2022-2023 pe locurile speciale alocate rromilor

Mai 2022

132.

Acordarea de locuri subvenţionate în licee pentru elevii de etnie romă

Mai 2022

133.

Achiziționarea de resurse educaționale pentru îmbogățirea bazei informative în centrele de informare
Anul fiscal 2022
judeţene, centrele de resurse şi perfecţionare pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar

134.

Verificarea stadiului pregătirii unităților de învățământ și reorganizarea colectivelor de Septembrie
preșcolari/elevi pentru anul școlar 2022 – 2023, în condiții de siguranță epidemiologică
2022

135.

Realizarea bazei de date a solicitanţilor unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare prin
programul guvernamental “EURO 200”.
Sursa de finanțare - Bugetul ISJ aprobat de Ministerul Educației, Titlul 57 ‘’Asistență socială”, destinația
“EURO 200”
Realizarea bazei de date a solicitanţilor unei subvenţii prin programul guvernamental „Bani de liceu” și
„Bursa profesională”
Sursa de finanțare - Bugetul ISJ aprobat de Ministerul Educației, Titlul 59 “Alte cheltuieli”
Gestionarea bazelor de date privind reţeaua şcolară şi a datelor privind planul de şcolarizare prin utilizarea
aplicaţiei SIIIR pentru includerea elevilor în programele guvernamentale
Gestionarea situațiilor privind acordarea de rechizite școlare. Centralizarea datelor privind programul de
acordare a rechizitelor școlare

136.
137.
138.

Școlar Județean
Școlar Județean

Conform
calendarului

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Conform
calendarului

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile
de
învățământ
preuniversitar

Octombrie 2022
Anul 2022

140.

Identificarea de colaboratori care pot sprijini accesul la educație al elevilor din zone defavorizate

Anul 2022

141.

Dezvoltarea și implementarea de programe pentru părinți (de conștientizare, de consiliere, de
sprijin), care să îi sprijine în educația copiilor și să crească gradul de conștientizare a
responsabilităților pe care părinții le au în privința educației copiilor

Ianuarie-Mai
2022
OctombrieDecembrie 2022

142.

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
în unităţile de învăţământ

Școlar Județean

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Monitorizarea aplicării normelor privind programele guvernamentale

Implementarea Strategiei locale privind reducerea părăsirii timpurii a școlii
situate în zone dezavantajate

Școlar Județean

Conform
calendarului

139.

143.

Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița
Inspectoratul
Dâmbovița

Ianuarie-Iunie
2022
SeptembrieDecembrie 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
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144.
145.

146.

147.
148.

149.
150.

151.

Asigurarea sustenabilității proiectului POCU/74/6/18/105645 ”Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o
comunitate de învățare durabilă” vizând reducerea absenteismului, prevenirea abandonului școlar, în Anul 2022
unitățile școlare beneficiare
Implementarea proiectelor POCU pentru creşterea capacității sistemului de învățământ de la nivelul
județului Dâmbovița de a reintegra persoanele care au părăsit școala prematur, oferindu-le trasee de
reintegrare, prin care să dobândească calificările necesare pentru ocuparea unui post pe piața muncii
– „O șansă în plus la educație: o șansă pentru viitor”- Cod MySMIS – 134581
Anul 2022
– Mai multe șanse prin educație! - Cod MySMIS – 134358
– ”Viitorul începe azi” – Cod MySMIS 135129
Surse de finnațare: bugetul alocat prin proiectele cu finanțare nerambursabilă, conform contractului de
finanțare
Implementarea proiectului “ȘI TU CONTEZI! – Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale pentru
elevii cu dizabilități și CES din județul Dâmbovița prin intervenții armonizate cu nevoile acestora”, cod
POCU/74/6/18/106981, promovarea unor servicii educaționale de calitate în judetul Dâmbovița orientate pe
nevoile elevilor și a unei școli incluzive, prin creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și Anul 2022
preșcolar a copiilor cu cerințe educaționale speciale, asigurarea accesului egal la o educație de calitate a
elevilor, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și cei din mediul rural/ comunitățile dezavantajate
socio-economic, reintegrarea tinerilor în sistemul educațional.
Anul 2022
Implementarea proiectelor ROSE vizând reducerea absenteismului, prevenirea abandonului școlar și
îmbunătățirea rezultatelor în unitățile școlare beneficiare
Ianuarie-Iunie
Implementarea Planului național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și 2022
personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de
învățământ preuniversitar în colaborare cu Biroul de Siguranță Școlară din cadrul I.P.J Dâmbovița
OctombrieDecembrie 2022
Monitorizarea derulării activităţilor/ programelor de consiliere educațională de grup/ colectivă (față în Conform
față sau online) a elevilor privind prevenirea şi combaterea bullying-ului în şcolile/ grădiniţele graficului de
dâmboviţene
activități
Monitorizarea derulării activităţilor/programelor de consiliere educațională de grup/colectivă (față în față
sau online), pentru:
Conform

prevenirea abandonului şcolar în unităţile şcolare în care există cabinete de asistenţă graficului de
psihopedagogică;
activități
sprijinirea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară
Monitorizarea activităţilor de consiliere individuală derulată față în față sau online, adresată elevilor care Conform
absentează nemotivat şi a părinţilor acestora
graficului de

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
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152.

monitorizare
Monitorizarea modului de implicare a consilierilor școlari în vederea asigurării echilibrului emoțional al Conform
elevilor în context pandemic prin îmbunătățirea relației elev – elev, elev – profesor, prin derularea graficului de
activităților specifice (față în față sau online)
monitorizare

153.

Monitorizarea cazurilor de violență din unitățile de învățământ din județul Dâmbovița

154.

Realizarea Planului achizițiilor din cadrul proiectelor POCU
–
„O șansă în plus la educație: o șansă pentru viitor”- Cod MySMIS – 134581
–
Mai multe șanse prin educație! - Cod MySMIS – 134358
–
”Viitorul începe azi” – Cod MySMIS 135129
POC și POIM (conform OUG 144/2020):
Anul 2022
POC
ID 144488 „E_educație și digitalizare în județul Dâmbovița” - aprobat
POIM ID 143225 „Facilități oferite unităților de învățământ preuniversitar din judetul Dambovita în
contextul crizei sanitare provocate de COVID-19” - n evaluare
Sursa de finanțare - Bugetul aprobat pentru fiecare proiect aflat în delurare
Colaborarea ISJ Dâmbovița cu partenerii în derularea unor proiecte care vizează îmbunătățirea accesului la
Anul 2022
educație
3.3. Îmbunătățirea competențelor de elaborare și implementare a proiectelor cu finanțare europeană

155.
156.
157.

Implementarea proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 ”Headteachers' Wellbeing”
proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 ”Innovation in Education Across

Lunar

Anul 2022

158.

Implementarea
Europe”

159.

Implementarea proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 ”Creative Schools”

160.

Consiliere pentru analiza de nevoi, scrierea și depunerea proiectelor POCU - Apel :
POCU/987/6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S 6.6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S 6.6 – Anul 2022
Educație nonformală în sistem outdoor de către unitățile școlare eligibile din județul Dâmbovița.

Anul 2022
Anul 2022

161.
Implementarea proiectelor aprobate în cadrul POCU/987/6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S
Anul 2022
6.6/26/Operațiune compozită O.S 6.3,O.S 6.6 – Educație nonformală în sistem outdoor

162.

Implementarea Acreditării Erasmus+ de către ISJ Dâmbovița - 2020-1-RO01-KA120-SCH-095668

Anul 2022

CJRAE Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița CJRAE Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Unitățile
de
învățământ
beneficiari/parteneri
în
proiectele aprobate
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
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163.

164.
165.
166.

Organizarea unor sesiuni online/față în față de informare a reprezentanților unităţilor şcolare privind
oportunitatea participării la programul Erasmus, al Uniunii Europene, la Programul Corpul European
Anul 2022
de Solidaritate și EEA Grants 2014-2021, precum și a oportunităților oferite de Parlamentul European,
Comisia Europeană și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Consilierea unităţilor şcolare în vederea întocmirii unor candidaturi/proiecte cu finanţare europeană,
Anul 2022
inclusiv de acreditare Erasmus+
Conform
Monitorizarea implementării proiectelor finanţate prin Programul Erasmus +
graficului propriu
Conform
Implementarea proiectelor cu finanțare europeană, în parteneriat cu alte entități locale, regionale,
contractelor de
internaționale
finanțare

167.

Monitorizarea activității desfășurate în unitățile de învățământ particular

168.

Monitorizarea modului în care se implementează măsurile privind asigurarea calității în învățământul
particular și alternativ
Promovarea alternativelor educaționale.
Verificarea modului de organizare și desfășurare a activității conform filosofiei alternativelor educaționale,
adaptate la specificul scenariilor în care funcționează școlile

Semestrial
Semestrial

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Semestrial

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Februarie 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

169.

Realizarea bazei de date a cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în alternative educaționale

170.

Organizarea de întâlniri online cu caracter informativ, de analiză a activității, cu participarea cadrelor
Aprilie 2022
didactice din unităţi de învăţământ particular şi a celor care își desfășoară activitatea în alternativele
Noiembrie 2022
educaţionale.
Conform
Stabilirea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic la liceele tehnologice, şcolile
termenelor
postliceale de stat și particulare pentru anul școlar următor
stabilite de ME

171.

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Elaborarea studiului „Opţiunea şcolară şi profesională a elevilor, factor important în elaborarea planului de
Noiembrie 2022
şcolarizare pentru anul şcolar 2023-202$”

172.

Fundamentarea planului de şcolarizare în funcţie de analiza opţiunilor şcolare - profesionale ale elevilor
Noiembrie 2022
clasei a VIII-a

173.

Realizarea Ghidului pentru orientarea şcolară şi profesională a absolvenţilor claselor a VIII-a, în anul
Mai 2022
şcolar 2022-2023

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
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174.
Realizarea unui program de orientare şcolară şi profesională cu elevii clasei a VIII-a pentru pregătirea Ianuarie-Mai
înscrierii lor în învăţământul profesional/ liceal
2022

175.
176.

Organizarea „Târgului ofertelor educaţionale 2022”

Februarie-Mai
2022

Noiembrie Elaborarea planurilor de acţiune de către unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi din Decembrie 2022
învăţământul profesional şi tehnic
Monitorizarea desfășurării de activități/programe de orientare şcolară şi profesională cu elevii clasei a Ianuarie-Mai
VIII-a pentru pregătirea înscrierii lor în învăţământul profesional/ liceal
2022

177.

Monitorizarea funcţionării Comisiei de orientare şcolară şi profesională în fiecare unitate şcolară şi la
CJRAE

178.
Derularea de activităţi de consiliere şi orientare a carierei elevilor din liceul tehnologic

179.

Derularea de activităţi de consiliere şi orientare a carierei elevilor din învăţământul profesional şi tehnic,
în cadrul proiectelor ROSE

180.

Efectuarea demersurilor pentru extinderea și diversificarea învăţământului postliceal finanţat de la
bugetul de stat/ particular

181.

Realizarea unor parteneriate între unități şcolare din învăţământul profesional şi tehnic, cu diverși
parteneri, furnizori de formare profesională din țări participante la Programul Erasmus+, SEE sau alte
programe
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)
Sprijinirea dezvoltării capacităţii de cooperare între şcoli şi universităţi, între şcoli şi operatorii
economici, între şcoli şi parteneri sociali

182.
183.

Anul 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
Unitățile
de
învățământ
preuniversitar
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița

Ianuarie-Iunie
2022
SeptembrieDecembrie 2022
Anul 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița

Ianuarie 2022
Noiembrie 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Anul 2022
Conform
termenelor
stabilite de M.E.
Anul 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița

116

184.

Efectuarea vizitelor de inspecţie pentru validarea externă a autoevaluării unităţilor de învăţământ
Conform
profesional si tehnic. Elaborarea raportului de inspecţie pentru validarea externă a autoevaluării unităţilor
graficului
de învăţământ profesional și tehnic și transmiterea lui la CNDIPT
Conform
Elaborarea planului de îmbunătăţire a calităţii în unităţile de învăţământ profesional și tehnic
graficului

185.

Formarea profesională iniţială prin activizarea parteneriatului social

Semestrial

186.

Derularea de parteneriate cu instituțiile și operatorii economici beneficiari ai serviciilor de formare
profesională inițială

Anul 2022

Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița
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11. TINERET ȘI SPORT
Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Dâmboviţa
ACTIVITATE SPORTIVA:
1.
PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA
a) SCOP: Valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire,
competitie pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obtinerea victoriei.
b) OBIECTIVE:
-Dezvoltarea activitatii sportive pe plan local si national;
-Asigurarea reprezentarii sportivilor in competitii pe plan local si national;
-Organizarea si desfasurarea calendarului sportiv judetean;
- Organizarea competitiilor cu caracter de selectie pentru sportul de performanta;
- Sprijin material pentru sportivii de performanta si mare performanta;
-Colaborare cu Asociatiile si Cluburile sportive de pe raza judetului;
-Sprijinirea in organizarea Campionatelor Nationale si Internationale in Sala Sporturilor;
-Meciuri din organizare proprie a echipelor de baschet si volei feminin CSM Targoviste din
Campionatul intern;
- Meciuri din orgnizare proprie a echipelor masculine si feminine de handbal ale CS Universitatea
Valahia Targoviste
2.

SPORTUL PENTRU TOTI
a) SCOP: Practicarea sportului pentru sanatate, educatie, recreere ca parte integranta a modului de
viata in vederea mentinerii starii de sanatate a individului si societatii.
b) OBIECTIVE:
- Atragerea populatiei de toate varstele in activitati de practicare a sportului pentru sanatate si
recreere;
- Mentinerea si valorificarea traditiilor in domeniul sportului;
- Continuarea procesului national de prevenire a violentei si a dopajului precum si promovarea

Termen
2

Permanent

Permanent

Entitatea implicată în
realizare
3

Directia Judeteana de Sport
Dambovita

Asociatia Judeteana Sportul
pentru Toti Dambovita

Directia Judeteana de Sport
Dambovita
Periodic
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

1
2
tolerantei si FAIR-PLAY-lui in sport prin activitati specifice in parteneriat cu organele abilitate;
Iunie –
- Organizarea de activitati sportive dedicate zilelor: Municipiului Targoviste, zilei de 1 Iunie, Zilei
decembrie
Nationale a Romaniei, Marii Uniri.
- Crearea conditiilor optime pentru desfasurarea competitiilor cuprinse in Olimpiada Nationala a Permanent
Sportului Scolar.

ACTIVITATE TINERET:
3.
Elaborarea calendarului de proiecte de tineret proprii şi/sau în parteneriat al DJST Dâmboviţa pe anul
2022și aprobarea acestuia de către MTS: 1 acțiune
4.
Organizarea de activități de informare și consiliere adresate ONG-urilor, privind metodologia de
finanţare a proiectelor de tineret în anul 2022: 1 acțiune
5.
Organizarea de activități de informare și consultanță adresate ONG-urilor, privind decontarea
proiectelor de tineret în anul 2022: 1 acțiune
6.

Organizarea Concursului Local de Proiecte de Tineret(CLPT) pentru 2022: 1 acțiune

7.

Organizarea, finanţarea şi decontarea proiectelor de tineret proprii ale DJST Dâmboviţa: 3 proiecte
de tineret proprii

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
8.
Campanie de ecologizare „Salvaţi Bucegii!”

9.

Termen

LUMEA DE LA MARGINE. Descoperind Balcanii şi moştenirea lor europeană

ianuariemartie 2022
Aprilie-mai
2022
iuliedecembrie
2022
martie-mai
2022

apriliedecembrie
2022
Iulie 2022

Mai 2022

Entitatea implicată în
realizare
3
Inspectoratul Scolar Judetean
Dambovita

DJST DâmboviţaCompartimentul Tineret
DJST DâmboviţaCompartimentul Tineret
DJST DâmboviţaCompartimentul Tineret
DJST DâmboviţaCompartimentul
Tineret+Instituţii
publice+ONGT
DJST DâmboviţaCompartimentul
Tineret+ONGT
- Dâmboviţa, Centrul Europe
Direct Târgovişte
- Serviciul EURODESK,
- Centrele EUROPE
DIRECT ARGEŞ ŞI MIZIL
- Inspectoratul Şcolar Judeţean
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Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Entitatea implicată în
realizare
3
Dâmboviţa,
- Centrul Cultural Ion
Alexandru Brătescu Voineşti

Primăria municipiului Târgovişte
10.
Complexul turistic de natatie - Targoviste

2022

Primăria Municipiului
Târgovişte

Primăria municipiului Moreni
11.
Construire Sala Sport la Scoala nr.1 Moreni

2022

Primăria municipiului
Moreni

2022

Primăria oraşului Găeşti

2022

Primăria oraşului Găeşti

2022

Primăria Oraşului Titu

2022

Primăria Oraşului Titu
A.C.S. URBAN Titu
Unităţile de învăţământ

Nr.
crt.
0

Primăria orasului Gaesti
12. Modernizarea bazelor sportive prin realizarea unei Sali de sport si modernizarea celor existente in
cadrul instituţiilor de invatamant
13. Susţinerea financiara a Cluburilor Sportive
Primăria oraşului Titu
14. Asigurarea în mod gratuit a accesului la Internet şi informaţie tehnologizată în cadrul Centrul de
Tineret Titu – 1 acţiune
15.
Organizarea şi desfăşurarea de competiţii sportive interne – 3 acţiuni
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12. CULTURA

Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
Direcţia pentru Cultură a județului Dâmboviţa
Protejarea, conservarea, şi restaurarea patrimoniului cultural mobil, imobil şi imaterial: - (200 acțiuni)
1.
1. Verificări privind protejarea, conservarea şi restaurarea monumentelor istorice și modul in care
sunt respectate prevederile avizelor de specialitate autorizatiile de cercetare/supraveghere arheologică
(20 acțiuni)

Termen
2

Entitatea implicată în
realizare
3

2022

Direcţia pentru Cultură a
județului Dâmboviţa

2. Eliberarea de avize de specialitate pentru intervenții asupra monumentelor istorice și a imobilelor
din zona de protectie a monumentelor istorice (100 acțiuni)

2022

Direcţia pentru Cultură a
județului Dâmboviţa

3.Verificari privind modul de amplasare a insemnului distinctiv care atesta regimul de monument
istoric al unui bun imobil (20 acțiuni)

2022

Direcţia pentru Cultură a
județului Dâmboviţa
Direcţia pentru Cultură a
județului Dâmboviţa
Direcţia pentru Cultură a
județului Dâmboviţa
Direcţia pentru Cultură a
județului Dâmboviţa
Direcţia pentru Cultură a
județului Dâmboviţa

2022
4. Formularea de propuneri de revitalizare si punere in valoare a monumentelor (4 acțiuni)
5. Actualizarea bazei de date privind bunurile culturale mobile de pe raza judeţului Dambovita (8
acțiuni)
6. Verificarea modului de pastrare în siguranţă şi starea de conservare a bunurilor culturale mobile
(4 acțiuni)
7. Întocmirea de parteneriate cu instituţii în vederea protejării, conservării și promovării
patrimoniului cultural național (4 acțiuni)
1. Verificări privind protejarea, conservarea şi restaurarea monumentelor istorice și modul in care
sunt respectate prevederile avizelor de specialitate autorizatiile de cercetare/supraveghere arheologică
(20 acțiuni)
2.
Promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor (2 acțiuni)

2022
2022
2022

2022

Direcţia pentru Cultură a
județului Dâmboviţa

2022

Direcţia pentru Cultură a
județului Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0
3.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2
2022

Sprijin acordat tuturor ONG-urilor cu activitate în domeniul culturii (4 acțiuni)
4.
Inventarierea şi identificarea bunurilor culturale mobile și imobile care ar putea fi susceptibile de a
face parte din patrimoniul cultural național (10 acțiuni)
5.
Monitorizarea strictǎ şi actualizarea permanentǎ a bazei de date a instituţiei şi actualizarea Listei
monumentelor istorice si a Listei monumentelor de for public (20 acțiuni)
6.
Promovarea imaginii instituţiei, sensibilizarea unui cât mai larg segment de populaţie pentru
cunoaşterea şi respectarea valorilor de patrimoniu (4 acțiuni)
Consiliul Judeţean Dâmboviţa - Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa
7.
Ziua Culturii Naționale
Obiectiv: Sărbătorirea Zilei Culturii Naţionale prin activităţi cultural-artistice, o zi specială în
România, cu dublă însemnătate, în care sărbătorim şi naşterea marelui poet Mihai Eminescu.
Acțiuni:
1. Concert
Obiective propuse:
1. - Promovarea creației eminesciene prin prezentarea unor compoziții bazate pe versurile lui Mihai
Eminescu și promovarea unor piese valoroase din creațiile unor compozitori români
8.
Spectacol patriotic dedicat Zilei Unirii Principatelor Române
Obiectiv: Sărbătorirea unui moment important din istoria României, Unirea Principatelor Române de
la 24 ianuarie 1859, printr-un spectacol patriotic
Acțiuni:
1. Spectacol folcloric patriotic
Obiective propuse:
- Realizarea unui moment muzical de excepție în semn de respect față de istoria neamului românesc,
îndemnând, pe acordurile Horii Unirii, la unitate.
9.
De Dragobete și Mărțișor
Obiectiv: Obiceiurile, tradiţiile strămoşeşti și folclorul muzical sunt valori autentice ale patrimoniului
cultural imaterial, tezaurul care ne reprezintă şi care ne face să fim apreciaţi oriunde în lume.
Aceste activităţi culturale au menirea de a aduce în prim-plan un mod de viaţă în satul românesc, cu

2022
2022
2022

Entitatea implicată în
realizare
3
Direcţia pentru Cultură a
județului Dâmboviţa
Direcţia pentru Cultură a
județului Dâmboviţa
Direcţia pentru Cultură a
județului Dâmboviţa
Direcţia pentru Cultură a
județului Dâmboviţa

ianuarie

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

ianuarie

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

februarie

 Centrul Județean de
Cultură Dâmbovița
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Nr.
crt.
0

10.

11.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
tradiţii, obiceiuri, credinţe şi a-l face cunoscut publicului larg. Astfel, rămâne întipărit în conştiinţa
celor prezenţi şi promovat de-a lungul generaţiilor.
Acțiuni:
1. Spectacol folcloric susținut de către Orchestra Populară ”Chindia”
Obiective propuse:
- Să aducă în prim-plan valorile patrimoniului imaterial, să promoveze şi să păstreze tradiţia şi
valorile culturale din spaţiul dâmboviţean şi românesc;
1. - Promovarea Orchestrei Populare ”Chindia” prin intermediul unui spectacol tematic.
Vinerea Floriilor, ediția a VI-a
Obiectiv: Proiectul implică invitarea unor personalităţi de marcă din lumea culturală, ştiinţifică
românească, ce aduc în prim-plan simbolismul crucii, a jertfei şi a semnificaţiilor acestui eveniment în
viaţa satului tradițional, alături de momente muzicale specifice acestei perioade.
Acțiuni:
1. Invitarea unei personalități de marcă din lumea culturală/ științifică românească care să aducă în
discuție importanța crucii, a jertfei și a semnificațiilor acestui eveniment în viața satului tradițional.
2. O expoziție de artă tradițională cu specific pascal.
3. Moment artistic pascal.
Obiective propuse:
- Promovarea, în cadrul unei expoziții tematice, a unui profil etnografic al județului Dâmbovița, prin
intermediul meșterilor populari.
- Organizarea unui concert tematic.
Festivalul – Concurs Naţional de Cultură şi Literatură „Primăvara Albastră” Pucioasa
Obiectiv: Descoperirea, stimularea şi promovarea creaţiei literare a tinerilor cu vârste cuprinse între
14 şi 35 de ani.
Acţiuni:
1. Concurs de literatură
Obiective propuse:
- încurajarea libertăţii de exprimare literară, marcată de o relevantă valoare estetică şi ideatică;
- - creşterea calităţii actului cultural.

2

aprilie

mai

Entitatea implicată în
realizare
3

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița
Centrul Cultural European
Pucioasa
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Nr.
crt.
0
12.

13.

14.

15.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2
mai

Ziua Europei
Obiectiv: Ziua Europei este marcată în fiecare an la data de 9 mai și se dorește a fi o zi în care
cetățenii Uniunii Europene să simtă că fac parte dintr-o mare familie ce împărtășește aceleași valori
Acţiuni:
1. Momente artistice care să pună în evidență unitatea în diversitate
Obiective propuse:
- conștientizarea de către comunitatea locală a semnificației istorice a înființării Uniunii Europene.
- dialog intercultural și întărirea identității europene.
Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală „W. A. Mozart”
Obiectiv: Descoperirea şi promovarea tinerilor în domeniul muzical.
Acţiuni:
1. Concurs pentru pian, vioară şi muzică de cameră.
Obiective propuse:
- îmbogăţirea manifestărilor culturale ale genului interpretativ;
- dezvoltarea creativităţii elevilor;
- dezvoltarea aptitudinilor artistice şi a spiritului de competiţie în rândul elevilor;
- diversificarea activităţilor educative non – formale.
Concursul Naţional de Poezie „Constantin Virgil Bănescu”
Obiectiv: Concursul îşi propune încurajarea şi promovarea tinerilor creatori de poezie.
Acţiuni:
1. Concurs de poezie;
2. Recitaluri de poezie, dialoguri literare, întâlniri cu personalităţi din lumea literară;
3. Lansări de carte.
Obiective propuse:
promovarea tinerilor creatori de poezie și a creațiilor literare românești.
Colocviul Internaţional „Latinitate-Romanitate-Românitate”
Obiectiv: Încurajarea dialogului cultural.
Acţiuni:
1. Sesiune de comunicări care reuneşte cercetători şi cadre didactice din învăţământul universitar şi

mai

mai

mai

Entitatea implicată în
realizare
3
Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița
Liceul de Arte „Bălaşa
Doamna”

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița
Universitatea „Valahia”
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crt.
0

16.

17.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, studenţi, reprezentanţi ai mediului economic, cultural, jurnalişti
etc., din ţară şi din străinătate.
Obiective propuse:
- încurajarea dialogului cultural;
- dezbaterea problemelor lingvistice ale Europei şi ale lumii;
- comunicarea interculturală;
- analiza programelor şi manualelor şcolare alternative de limba şi literatura română.
Simpozion organizat în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității
„Valahia”
Obiectiv: Promovarea valorilor culturale şi spirituale româneşti.
Acţiuni:
1. Simpozion care se va bucura de o participare importantă, cu această ocazie reunindu-se la
Târgovişte personalităţi proeminente din domeniul academic din numeroase centre universitare din
ţară, dar şi din străinătate
Obiective propuse:
- realizarea unui volum în care se vor regăsi lucrările susţinute de participanţii la acest simpozion.
Zilele județului # Dâmbovița în sărbătoare
Obiectiv: Atragerea atenției asupra valorilor județului Dâmbovița prin realizarea de evenimente
culturale ce se vor întinde pe durata a 5 zile, într-o locație simbolică a orașului, lângă Turnul Chindiei,
precum și în alte localități ale județului
Acţiuni:
1. Spectacol de operă comică pentru copii
2. Spectacole folclorice
3. Concert operă
4. Spectacol susținut de Corul Madrigal la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi
5. Târg al meșterilor populari
6. Spectacol de muzică pop-rock
Obiective propuse:
- punerea în valoare a potenţialului cultural al judeţului Dâmboviţa;

2

mai

iunie

Entitatea implicată în
realizare
3

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița
Facultatea de Teologie
Ortodoxă a Universității
„Valahia”

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița
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crt.
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18.

19.

20.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
- ample manifestări culturale desfășurate atât în Municipiul Târgoviște cât și în alte localități ale
județului.
Festivalul „Art For You”
Obiectiv: Promovarea culturii tradiţionale dâmboviţene, dezvoltarea creativităţii elevilor şi formarea
competenţelor de exprimare artistică.
Acţiuni:
1. Concurs
Obiective propuse:
- dezvoltarea creativităţii elevilor;
- dezvoltarea competenţelor de exprimare artistică;
- dezvoltarea aptitudinilor artistice şi a spiritului de competiţie în rândul elevilor;
- îmbogăţirea formelor de comunicare;
- diversificarea activităţilor educative non – formale.
De Rusalii – Târg, ediția a IX-a
Obiectiv: Organizarea unui eveniment datorat unei sărbători importante din lumea satului tradițional–
Rusaliile, dar și pentru omul modern (zi declarată liberă).
Acțiuni:
1. Târgul meșterilor populari
2. Spectacol folcloric.
Obiective propuse:
- Conservarea și promovarea meșteșugurilor populare tradiționale din județul Dâmbovița;
- Organizarea unui spectacol folcloric susținut de formații și interpreți din cadrul căminelor culturale
ale județului Dâmbovița, alături de Orchestra Populară Chindia a CJCD, care să valorifice elemente
ale patrimoniului imaterial românesc.
Editare Enciclopedia etnografică a județului Dâmbovița
Obiectiv: Realizarea unei importante lucrări științifice bazată pe o amplă cercetare de teren
Acțiuni:
1. Editare și tipărire volum
Obiective propuse:

2

Entitatea implicată în
realizare
3

iunie

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița
Liceul de Arte „Bălaşa
Doamna”

iunie

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița
Primăria municipiului
Târgoviște

iunie

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița
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21.

22.

23.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
2
- cercetarea etnografică a județului și identificarea elementelor specifice;
1. - realizarea unei lucrări care poate fi folosită ca obiect de studiu pentru elevi și studenți.
iunie - august
Workshopuri artistice
Obiectiv: Program educațional de promovare a artelor, dedicat doritorilor de perfecționare în
domeniul artistic
Acțiuni:
1. Ateliere de pictură, design vestimentar, canto, pian, vioară, chitară, orgă, teatru și dans
Obiective propuse:
- îmbunătățirea aptitudinilor artistice și tehnice ale participanților într-un cadru profesionist;
- oportunitatea de a petrece într-o atmosferă plăcută o parte a vacanței de vară și oferirea șansei de a
socializa, de a construi noi prietenii;
- atragerea de noi cursanți ai Școlii Populare de Arte „Octav Enigărescu”.
iulie
Tabăra de creaţie „O vară de poveste”, ediția a X-a
Obiectiv: Program educațional de promovare a elementelor de cultură tradiţională în vederea
înțelegerii caracteristicilor culturale din satul vechi românesc, dedicat elevilor din învățământul
preuniversitar.
Acțiuni:
1. Ateliere meşteşugăreşti: olărit, pictură icoane pe lemn și pe sticlă, realizarea de păpuși din linguri
de lemn etc.
2. Excursie de documentare
Obiective propuse:
- Dezvoltarea capacităţilor artistice ale elevilor
- Descoperirea aptitudinilor individuale
- Însușirea unor îndeletniciri tradiționale, recreate în spațiul modern al orașului;
- Vizitarea unui muzeu de etnografie.
iulie
Festivalul de teatru „Mimesis Fest”
Obiectiv: Promovarea culturii dâmboviţene, ca parte integrantă a culturii naţionale.
Acţiuni:
1. spectacole de teatru

Entitatea implicată în
realizare
3
Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița
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24.

25.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Obiective propuse:
- popularizarea artei interpretative în rândul publicului târgoviştean, prin spectacolele de teatru oferite
de trupe valoroase;
- creşterea apetitului pentru consum cultural în rândul târgoviştenilor, şi nu numai;
- fidelizarea publicului participant la actul de cultură;
- atragerea tinerilor către activităţile culturale şi descoperirea de talente care să fie apoi promovate în
domeniul artei interpretative;
- - punerea în valoare a unor piese de teatru clasice şi contemporane, ce aparţin dramaturgilor
români şi străini cu contribuţii deosebite în arta interpretativă
Sărbătorirea Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti
Obiectiv: Organizarea unor ample manifestări dedicate sărbătoririi Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul
Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti, personalitate marcantă a spiritualităţii ortodoxe.
Acţiuni:
1. pelerinaj la moaştele Sfântului Nifon;
2. oficierea Sfintei Liturghii Arhiereşti la Catedrala Arhiepiscopală şi Mitropolitană din Târgovişte,
unde vor participa înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe din ţară şi de peste hotare.
Obiective propuse:
- omagierea gloriei spirituale şi culturale a vechii Cetăţi de Scaun a ţării noastre şi conştientizarea
importanţei şi contribuţiei majore a acesteia la ortodoxism;
- oferirea posibilităţii de a se închina la racla cu sfintele moaşte pentru un număr mare de credincioşi
din ţară.
Festivalul „Padina – Peștera”
Obiectiv: Promovarea turistică a zonei.
Acțiuni:
1. organizarea de concerte şi spectacole;
Obiective propuse:
- promovarea turistică a zonei;
- dezvoltarea ecoturismului;

august

august

Entitatea implicată în
realizare
3

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița;
Arhiepiscopia Târgoviștei

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița
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crt.
0
26.

27.

28.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

practicarea mişcării în aer liber.
Târgul Meşterilor Populari, organizat cu ocazia Zilelor Municipiului Târgovişte, ediția a XX-a
Obiectiv: Prilejuri excelente de socializare, târgurile propun şi în zilele noastre, ca şi în trecut,
schimburi de experienţă între meşteşugarii tradiţionali, etalarea celor mai reprezentative produse ale
fiecăruia, spre bucuria iubitorilor de artă tradiţională şi a celor care se află în căutarea unor obiecte de
utilitate casnică.
Acțiuni:
1. Târgul meșterilor populari – ediția a XX-a
2. Spectacol folcloric.
Obiective propuse:
- Promovarea unor meșteri tradiționali, artizani, producători;
- Organizarea unui spectacol folcloric susținut de formații și interpreți din cadrul căminelor culturale
ale județului Dâmbovița;
- Invitați speciali interpreți de marcă ai folclorului românesc;
1. - Decernarea unor diplome și distincții, în cadrul unei gale, pentru cei mai merituoși meșteri
populari, precum și un premiu special.
Festivalul de Folclor „Ion Dolănescu”
Obiectiv: Valorificarea unui gen artistic peren, păstrat la loc de cinste în cultura şi sufletul tuturor
românilor şi, în egală măsură, materializarea unui gând bun, acela de a îi preţui şi omagia pe oamenii
de valoare ai acestei ţări.
Acţiuni:
1. concurs de interpretare a câncecului popular;
2. recitaluri susţinute de invitaţi speciali.
Obiective propuse:
- promovarea tinerilor iubitori ai muzicii populare;
- ducerea mai departe a tradiţiei unei voci emblematice pentru judeţul Dâmboviţa;
- promovarea valorilor autentice româneşti.
Spectacol deschidere an școlar

Entitatea implicată în
realizare
3

septembrie

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

septembrie

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

octombrie

Centrul Județean de Cultură
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29.

30.

31.

Acţiunea/obiectivul
1
Obiectiv: Socializarea, comunicarea și interacțiunea dintre profesori și copii
Acţiuni:
1. Momente artistice susținute de elevii și profesorii Școlii Populare de Arte
Obiective propuse:
- deschidere inedită a anului școlar cu zâmbete, voie bună și distracție;
- întâmpinarea elevilor care fac primul lor pas în școală prin oferirea de momente de neuitat.
Festivalul Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur”
Obiectiv: Promovarea romanţei ca gen muzical care aparţine patrimoniului cultural naţional.
Acţiuni:
1. Spectacole cu invitaţi speciali;
Obiective propuse:
- promovarea romanţei prin prezentarea unor creații pline de sensibilitate, de o valoare inestimabilă;
- reunirea la Târgovişte a unor personalităţi consacrate ale genului.
Festivalul judeţean de interpretare a cântecului popular "Rodica Bujor"
Obiectiv: Promovarea cântecului popular autentic.
Acţiuni:
1. Spectacol folcloric.
Obiective propuse:
- valorificarea repertoriului folcloric dâmboviţean şi naţional;
- promovarea portului popular românesc ;
- introducerea lor în circuitul valorilor spirituale româneşti.
Festivalul Toamnei
Obiectiv: Organizarea unui festival al bucuriei și al roadelor bogate
Acţiuni:
1. Spectacol folcloric;
2. Expoziție de produse.
Obiective propuse:
- promovarea folclorului dâmboviţean şi naţional;
- valorificarea produselor tradiționale românești;

Termen
2

Entitatea implicată în
realizare
3
Dâmbovița

octombrie

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

octombrie

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

octombrie

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița
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32.

33.

34.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
1. - valorificarea produselor agricole specifice anotimpului toamna.
Concursul Naţional de Literatură “Moştenirea Văcăreştilor”
Obiectiv: Concursul urmăreşte să descopere, să sprijine şi să promoveze o literatură de certă valoare
umanist-estetică, deschisă tuturor abordărilor, căutărilor şi inovaţiilor din interiorul oricăror experienţe
ale canonului specific românesc ori universal.
Acţiuni:
1. Concurs de literatură pentru secţiunile: proză, poezie, teatru, eseu;
2. Expoziţii;
3. Recitaluri de poezie, dialoguri literare;
4. Lansări de carte;
5. Întâlniri cu personalităţi din lumea literară
Obiective propuse:
- încurajarea libertăţii de exprimare literară, marcată de o relevantă valoare estetică şi ideatică;
- creşterea calităţii actului cultural.
Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular „Ileana Sărăroiu”
Obiectiv: Crearea cadrului necesar lansării profesionale a tinerilor interpreţi.
Acţiuni:
1. concurs de interpretare a cântecului popular;
2. spectacol folcloric;
Obiective propuse:
- cultivarea interesului acestora pentru cântecul popular, pentru culegerea cântecelor vechi şi preluarea
lor în repertoriile proprii, prin interpretarea în stil personal;
- încurajarea dialogului cultural, a cunoaşterii specificului local şi a apariţiei de noi forme de
exprimare artistică.
Alaiul Colindelor
Obiectiv: Organizarea unui eveniment de anvergură dedicat sărbătorilor de iarnă.
Acțiuni:
1. Grupuri de colindători din județ vor prezenta momente artistice ce vor cuprinde colinde, datini și
obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă

2
noiembrie

noiembrie

decembrie

Entitatea implicată în
realizare
3
Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița
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35.

36.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Entitatea implicată în
realizare
3

ianuariedecembrie

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

martie și
octombrie

Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița

Obiective propuse:
- Promovarea frumoaselor obiceiuri și tradiții românești legate de Crăciun și Anul Nou.
Proiectul educaţional "Satul dâmboviţean. Tradiţii şi obiceiuri populare"
Obiectiv: Prin parteneriatul educaţional cu unităţi de învăţământ din judeţul Dâmboviţa, se are în
vedere o serie de activităţi realizate în alte spaţii decât cele cu care elevii sunt obişnuiţi. Obiceiurile şi
tradiţiile strămoşeşti sunt valori autentice ale culturii, sunt tezaurul care ne reprezintă şi care ne face să
fim apreciaţi oriunde în lume. Colaborarea dintre Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa şi unități de
învățământ din Târgoviște și județ în vederea însuşirii de către elevi a unor elemente de cultură
tradiţională, precum şi stimularea creativităţii acestora.
Acțiuni:
1. Lecții interactive
2. Ateliere meșteșugărești
3. Audiții
4. Vizionare de documentare etnografice
Obiective:
- Promovarea elementelor de cultură tradiţională şi stimularea școlarilor pentru înțelegerea
caracteristicilor culturale din satul tradițional românesc;
- Educație prin cultura identitară;
- Conştientizarea şi sensibilizarea elevilor cu privire la specificul etnocultural al judeţului Dâmboviţa.
Proiectul urmăreşte dezvoltarea cooperării culturale şi educative între instituţii diferite ca profil, dar
formatoare, în egală măsură, de atitudini, sentimente şi coeziune culturală.
Program de coordonare metodologică a așezămintelor culturale din teritoriu
Obiectiv: Prin funcția pe care o deține, Centrul desfășoară o amplă acțiune de coordonare
metodologică a căminelor culturale şi pregătire profesională a directorilor şi referenţilor din aceste
instituţii, prin intermediul întâlnirilor ce vor avea loc la sediul instituției.
Acțiuni:
1. Întâlniri tematice
Obiective propuse:
- Consilierea și informarea asupra programelor și proiectelor culturale proprii fiecărei localități;
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Acţiunea/obiectivul

1
- Îmbunătățirea metodelor de culegere și promovare a culturii populare locale.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa - Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”
37.
“Ziua Culturii Naţionale”

Termen
2

Entitatea implicată în
realizare
3

15 Ianuarie
2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, Complexul
Naţional Muzeal “Curtea
Domnească

Ianuarie
2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, Complexul
Naţional Muzeal “Curtea
Domnească

Expoziția „Ofițer de legendă: Toma Tudoran”
(1)

24 ianuarie –
31 martie
2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, Complexul
Naţional Muzeal “Curtea
Domnească”

Expoziţia de pictură „CREATIVITATE DE LA MIC LA MARE”

28 ianuarie –
27 februarie
2022

“Vestitorii Primăverii”
(proiect educaţional)
(1)

februarie –
martie 2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, Complexul
Naţional Muzeal “Curtea
Domnească”, Liceul de Arte
„Bălașa Doamna” din
Târgoviște
Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, Complexul
Naţional Muzeal “Curtea
Domnească”, Școala ”Matei

-eveniment aniversar(cu această ocazie, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte permite accesul
gratuit în toate muzeele din Târgovişte şi Ansamblul Brâncovenesc Potlogi)
(1)
38.

Programul educaţional “Muzeul vine la tine”

39.

40.
(1)

41.
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42.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Programul educaţional „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

aprilie - mai
2022

(10)

43.

Săptămâna Porților Deschise la Casa atelier gravor „Gabriel Popescu” din Vulcana Pandele
(1)

44.

“Independenţa – năzuinţa seculară a naţiunii române”

aprilie 2022

mai 2022

-proiect educaţional-

Entitatea implicată în
realizare
3
Basarab” Târgoviște, Clubul
Copiilor Moreni – Grupul Art
Canto Morena, Şcoala
Specială Târgovişte
Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, Complexul
Naţional Muzeal “Curtea
Domnească”
Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, Complexul
Naţional Muzeal “Curtea
Domnească” Târgovişte,
Asociaţia „Tradiţia
Pandeleană”, Căminul
Cultural „Izvor de Apă Vie”
Vulcana Pandele
Complexul Naţional Muzeal
“Curtea Domnească”

(1)
45.

„Noaptea Muzeelor”, ediţia a XVII-a

mai 2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, Complexul
Naţional Muzeal “Curtea
Domnească”

Expoziţia lucrărilor de atestat profesional ale elevilor Liceului de Arte „Balaşa Doamna”

8 – 16 iunie
2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, Complexul
Naţional Muzeal “Curtea

(1)

46.
(1)
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47.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Ziua Universală a Iei

48.

24 iunie
2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, Complexul
Naţional Muzeal “Curtea
Domnească”

Programul educaţional
„Vacanţă la muzeu”

iulie – august
2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, Complexul
Naţional Muzeal “Curtea
Domnească”

Ziua Portilor Deschise pe Șantierul Arheologic Geangoești – Hulă

august 2022

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, Complexul
Naţional Muzeal “Curtea
Domnească”

(4)
49.

Entitatea implicată în
realizare
3
Domnească”, Liceul de Arte
„Balaşa Doamna”

(1)

Biblioteca judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”
50.
 Dezvoltarea serviciilor informatizate ale bibliotecii

Decembrie
2022

- Biblioteca Judeţeană
Dâmboviţa

Decembrie
2022

- Biblioteca Judeţeană
Dâmboviţa

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

51.

Obiective propuse
- accesarea în sistem on line a colecțiilor bibliotecii
- împrumutul informatizat
 Diversificarea şi adecvarea permanentă a politicilor de achiziţii în vederea optimizării
cerinţelor de informare ale utilizatorilor

135

Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Entitatea implicată în
realizare
3

Achiziții
Donații
Depozit legal
Împrumut interbibliotecar

Obiective propuse:
- Actualizarea permanentă a fondului documentar
- Conservarea memoriei locale
- Satisfacerea intereselor de studiu și lectură ale utilizatorilor
52.

 Programul editorial al Bibliotecii Judeţene

Decembrie
2022

- Biblioteca Judeţeană
Dâmboviţa

Decembrie
2022

- Biblioteca Judeţeană
Dâmboviţa

1. Editarea Calendarului anual al evenimentelor social-culturale - 2022
2. Editarea Revistei Curier: 2022 (două numere)
Obiective propuse:
- Realizarea programului de cercetare și valorificare a patrimoniului şi a fondului documentar local
53.

 Dezvoltarea bibliotecii digitale (operațiune în derulare)
1.
2.
3.
4.
5.

digitizarea colecției de carte veche
digitizarea colecției de manuscrise
digitizarea discurilor de vinil
digitizarea presei arhivate pe microfilme
digitizarea colecției de vederi
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crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Entitatea implicată în
realizare
3

Obiective propuse:
- constituirea unei baze de date în format electronic în vederea prezervării și conservării colecțiilor
speciale
- facilitarea accesului utilizatorilor la anumite colecții cu acces restrâns
54.

 Organizarea de acțiuni culturale destinate stimulării interesului publicului tânăr pentru
cultura și istoria națională
1. Concursul - 24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor
2. Caragialiana
3. Program dedicat zilei de Dragobete
4. Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii
5. Concurs de cunoştinţe şi abilităţi – EU şi UE - cetăţenie europeană activă
6. Ziua Internaţională a Copilului
7. Programul Pedagogia – de la clasici la contemporani, dedicat Zilei Internaţionale a Educaţiei
8. Nocturna bibliotecilor

2.
3.
4.
5.

Obiective propuse:
- stimularea interesului publicului tânăr pentru cultura și istoria națională prin intermediul
concursurilor și a activităților cu caracter non formal

6.
7.

8.

55.

 Dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă

-

Biblioteca Judeţeană
Dâmboviţa
Primăria Municipiului
Târgovişte
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dâmboviţa
Universitatea Valahia din
Târgoviște
unități școlare partenere

-

Biblioteca Judeţeană

1.

ianuarie
2022
ianuarie
2022
februari
e 2022
aprilie
2022
mai
2022
iunie
2022
octombr
ie 2022

-

Octombr
ie 2022

Decembrie
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0
1.
2.
3.
4.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Programul Seara de carte la Târgovişte
Clubul seniorilor
Cercul de pictură
Clubul Artelor

2022
-

Obiective propuse:
- oferirea de alternative privind petrecerea timpului liber pentru utilizatorii de toate vârstele

56.

Entitatea implicată în
realizare
3
Dâmboviţa
Primăria Municipiului
Târgovişte
Facultatea de Ştiinţe
Politice, Litere şi
Comunicare,
Universitatea „Valahia”
din Târgovişte

 Realizarea programului de animaţie culturală de tradiție al instituției
o
o
o
o
o
o
o
o

Ziua Culturii Naţionale
Ziua Bibliotecarului din România
Programul Vacanța la bibliotecă
Salonul Editorial Ion Heliade Rădulescu
Zilele Bibliotecii
Aniversări ale personalităților culturale
Lansări de carte
Expoziții tematice

Obiective propuse:
- Facilitarea contactului comunității cu valorile culturale naționale și locale

1. ianuarie
2022
2. aprilie
2022
3. iulie –
august
2022
4. septembr
ie 2022
5. noiembri
e 2022
6. decembr
ie 2022
7. decembr
ie 2022
8. decembr
ie 2022

-

Biblioteca Județeană
Dâmbovița
Asociația Principele
Nicolae
Primăria Municipiului
Târgovişte
Arhiepiscopia Târgoviștei
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dâmboviţa
Societatea Scriitorilor
Târgovişteni
edituri partenere
unități școlare partenere
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crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Entitatea implicată în
realizare
3
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13. AFACERI INTERNE

Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
Inspectoratul de Poliție Județean Dâmboviţa
1.
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.
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 2022.
2.
II. Creşterea capacităţii operaţionale, de prevenire şi combatere a formelor de criminalitate
transnaţională, pe segmentele aflate în atenţia Uniunii Europene, respectiv: trafic de fiinţe umane,
migraţie ilegală, fraude pe internet, folosirea cardurilor falsificate, trafic de droguri, spălarea banilor
etc., pentru a putea preveni un potenţial export de criminalitate către celelalte state ale Uniunii

Termen
2

Entitatea implicată în
realizare
3

2022

Inspectoratul de Poliție
Județean Dâmboviţa

2022

Inspectoratul de Poliție
Județean Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0

3.

4.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Europene.
2.1. Colaborarea între structurile inspectoratului, Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate
Dâmboviţa şi Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Prahova, pentru realizarea obiectivelor
prevăzute de strategiile naţionale de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate, precum 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.
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.
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

Entitatea implicată în
realizare
3

2022

Inspectoratul de Poliție
Județean Dâmboviţa

2022

Inspectoratul de Poliție
Județean Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0

5.

6.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
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”.
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 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.
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.

2

Entitatea implicată în
realizare
3

2022

Inspectoratul de Poliție
Județean Dâmboviţa

2022

Inspectoratul de Poliție
Județean Dâmboviţa
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7.

8.

9.

10.

11.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
6.2. Creşterea eficienţei acţiunilor în prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în domeniul armelor,
explozivilor şi substanţelor periculoase.
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.
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.
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.
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.
XI. Intensificarea activităţii de întocmire proiectelor pentru accesarea fondurilor U.E.
nerambursabile
11.1. Elaborarea de propuneri de proiect având în vedere programele deschise.

2
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3

2022
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2022
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0
12.

Acţiunea/obiectivul

1
XII. Realizarea marketingului de imagine al inspectoratului.
12.1. Mediatizarea activităţilor structurilor inspectoratului şi a rezultatelor obţinute, acordând atenţie
prevenirii situaţiilor de criză mediatică şi gestionarea corespunzătoare a acestora.
12.2. Participarea la emisiunile realizate de posturile de televiziune locale pentru prezentarea
rezultatelor şi sporirea încrederii cetăţenilor în politia dâmboviţeană.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa
13.
Asigurarea eficienței și eficacității misiunilor de ordine publică executate de inspectorat – 5
acţiuni
1. Asigurarea cadrului dispozițional pentru planificarea, organizarea și executarea misiunilor de ordine
publică;
2. Realizarea unei estimări judicioase a efectivelor necesare pentru executarea misiunilor în situația
solicitărilor de efective în sprijin sau pentru preluarea misiunilor;
3. Participarea la controalele tematice și inopinate pe segmentul ordinii publice;
4. Punerea în aplicare a dispozițiilor / planurilor de măsuri / concepțiilor de acțiune în domeniul ordinii
publice transmise de eșalonul superior;
5. Participarea la seminarii, conferințe, întâlniri de lucru pe teme privind domeniul ordinii și siguranței
publice, precum și organizarea și coordonarea de convocări și ședințe de pregătire în domenii de interes.
14.
Asigurarea eficienței activității de prevenire și combatere a faptelor antisociale, prin corelarea
acțiunilor executate în concordanță cu infracționalitatea stradală înregistrată în analizele
elaborate – 6 acţiuni.
1. Întocmirea de materiale privind activitățile desfășurate pe linia prevenirii și combaterii faptelor
antisociale și rezultatele obținute (analize, sinteze, informări, statistici, grafice, etc.);
2. Coordonarea și monitorizarea activităților de constatare/ sancționare a faptelor de natură penală/
contravențională, precum și verificarea rapoartelor întocmite cu această ocazie;
3. Creșterea prezenței în zonele publice cu potențial criminogen, instituții de învățământ, mediul rural și
silvic;
4. Coordonarea, sprijinul și îndrumarea activității de punere în executare a mandatelor de aducere;
5. Coordonarea activităților preventiv-educative desfășurate de personalul inspectoratului;
6. Participarea la controale tematice, controale inopinate și acțiuni de sprijin și îndrumare vizând

Termen
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3
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18.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
activitatea de prevenire și combatere a faptelor antisociale desfășurată de personalul inspectoratului.
Asigurarea capacității operaționale a structurilor de intervenție antiteroristă și acțiuni
speciale – 3 acţiuni.
1. Propuneri de modificare și completare a cadrului normativ ce reglementează activitatea structurilor
de intervenție antiteroristă și acțiuni speciale;
2. Participarea la seminarii, conferințe, întâlniri de lucru pe teme privind prevenirea și combaterea
terorismului, inovații ale tehnicii specifice de intervenție;
3. Identificarea eventualelor neajunsuri care pot afecta timpul de răspuns a structurilor antiteroriste și de
acțiuni speciale și inițierea demersurilor pentru soluționare, precum și reducerea timpului mediu de
răspuns și creșterea calității de intervenție de ordine publică, antiteroristă și contrateroristă.
Creșterea nivelului de siguranță a obiectivelor, bunurilor și valorilor din competență – 3 acţiuni.
1. Asigurarea eficienţei dispozitivelor adoptate, concomitent cu menţinerea la nivelul minim al
incidentelor de securitate produse la obiectivele din responsabilitate;
2. Armonizarea cadrului legislativ pe linia misiunilor de pază a transporturilor, obiectivelor CONPET
SA, ANCOM şi a surselor radioactive;
3. Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional în zona adiacentă obiectivelor
CONPET SA.
Creşterea gradului de integrare a suportului informaţional în cadrul procesului de instituire a
pazei şi centrarea întregii strategii de pază a obiectivelor transporturilor din responsabilitate – 2
acţiuni.
1. Efectuarea analizelor de risc la securitate fizică potrivit cadrului normativ în vigoare;
2. Implementarea măsurilor propuse pentru diminuarea/ eliminarea ameninţărilor/ vulnerabilităţilor.
Dezvoltarea şi implementarea unei strategii instituţionale destinate creşterii gradului de
conştientizare a rolului, locului şi avantajelor nete oferite de sistemele tehnice de securitate în
cadrul mecanismelor moderne de pază, precum şi pentru creşterea rolului şi a responsabilităţilor
personalului specializat al Jandarmeriei Române în proiectarea, instalarea și asigurarea
întreținerii acestora – 3 acţiuni.
1. Desfășurarea demersurilor pentru modernizarea componentei sistemelor tehnice de securitate și a
elementelor de protecție mecano-fizice la obiectivele aparținând Jandarmeriei Române;
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19.

20.

21.

22.

23.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
2. Intensificarea demersurilor în vederea implementării de către beneficiarii de pază a sistemelor tehnice
de securitate;
3. Operaţionalizarea dispeceratelor de monitorizare zonale şi conectarea sistemelor tehnice de securitate
la acestea.
Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a forţelor de intervenţie, precum şi a gradului de coeziune
între acestea şi efectivele din cadrul dispozitivului de pază – 1 acţiune.
1.Integrarea în cadrul procesului de planificare a exerciţiilor de intervenţie a unor scenarii diferite,
adaptate particularităţilor obiectivelor şi a nevoilor de pregătire identificate.
Perfecționarea activității în domeniul realizării capacității operaționale și managementului
situațiilor de urgență conform competențelor – 3 acţiuni.
1. Participarea la exercițiile organizate în cooperare cu celelalte structuri ale S.N.A.O.P.S.N. (Sistemul
Național de Apărare Ordine Publică și Securitate Națională) pentru compatibilizarea cu structurile
forțelor armate, în vederea gestionării situațiilor speciale și de criză;
2. Verificarea capacității operaționale a structurilor din componenţa inspectoratului prin exerciții de
alertare de antrenament, conform Planului unic;
3.Verificarea /antrenarea structurilor inspectoratului prin crearea unor situații tactice cu incidență în
realizarea măsurilor de protecție a personalului și intervenția în sprijinul populației.
Creșterea performanței în activitatea de cooperare interinstituțională – 2 acţiuni.
1. Întocmirea documentelor de cooperare/colaborare la nivelul unității, cu respectarea elementelor de
eficiență, oportunitate și de competențele părților semnatare.
2. Analizarea rezultatelor obținute în misiunile executate în baza documentelor de cooperare /
colaborare aflate în evidență.
Creșterea performanței în activitatea de management stări excepționale – 2 acţiuni.
1. Actualizarea/ îmbunătățirea documentelor planului de mobilizare, în scopul creșterii viabilității
acestora;
2. Organizarea și desfășurarea de antrenamente, instructaje sau alte activități de pregătire a personalului
pe linia managementului stărilor excepționale.
Creșterea gradului de conformitate a sistemului de control intern managerial în Inspectoratul de
Jandarmi Județean Dâmbovița, în raport cu cerințele standardelor de control intern managerial – 2

2

Entitatea implicată în
realizare
3

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița
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Nr.
crt.
0

24.

25.

26.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

acţiuni.
1. Planificarea unor activităţi relevante, specifice fiecărui standard de control intern managerial care să
asigure îndeplinirea cerinţelor şi criteriilor generale de evaluare a standardelor de control intern
managerial.
2. Corectarea disfuncţiilor identificate în procesul de implementare a sistemului de control intern
managerialrezultate în urma desfășurării procesului de evaluare a sistemului de control intern
managerial și a concluziilor desprinse în urma misiunilor de control și a celor de audit public
intern.
Creşterea performanţei în domeniul monitorizării misiunilor și evenimentelor – 1 acţiune.
1. Monitorizarea permanentă a situaţiei operative şi transmiterea oportună a măsurilor pentru
prevenirea evenimentelor şi îndeplinirea în condiţii optime a misiunilor încredinţate.
Asigurarea suportului informativ al actului decizional în scopul planificării misiunilor ce revin
inspectoratului şi prevenirii unor situaţii de risc la adresa ordinii publice, precum şi calităţii
activităţii de cercetare documentare – 3 acţiuni.
1. Cunoașterea situației operative în conexiune cu evenimente / activități / acțiuni cu impact asupra
climatului de ordine și siguranță publică și a securității obiectivelor din competenţă;
2. Consolidarea cooperării cu structurile de informații și alte structuri abilitate (S.J.P.I., I.P.J., D.J.I.,
S.P.P.);
3. Realizarea de analize la nivel operațional pentru identificarea amenințărilor și vulnerabilităților și
evaluarea riscurilor specifice misiunilor.
Creșterea performanței în activitateade formare profesională și documentare, precum și a
calității învățământului în școlile postliceale ale Jandarmeriei Române – 3 acţiuni.
1. Continuarea pregătirii personalului prin intermediul platformei de pregătire de tip e-Learning;
2. Continuarea derulării de programe de formare profesională individuală a personalului, în special a
personalului încadrat din sursă externă, precum și consolidarea pregătirii fizice a personalului instituției;
3. Participarea structurilor mobile la programe colective de pregătire de specialitate organizate în centre
de pregătire și creșterea ponderii pregătirii în domeniul intervenției profesionale, precum și
reproiectarea curriculum-urilor centrelor de perfecționare a pregătirii cadrelor prin cursuri adaptate
necesităților

Entitatea implicată în
realizare
3

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița
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Nr.
crt.
0
27.

28.

29.

30.

31.

32.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1
Creșterea nivelului de cunoaștere și aplicare a prevederilor legale privind gestionarea
informațiilor clasificate – 2 acţiuni.
1. Promovarea activităților de verificare a cunoștințelor, teste adaptate specificului activităților fiecărei
structuri;
2. Intensificarea și adaptarea activităților de îndrumare și control în raport de necesitate și specificul
activităților.
Consolidarea sistemului de control intern și prevenirea corupției – 4 acţiuni.
1. Îndrumarea metodologică a personalului cu atribuții pe linia dezvoltării controlului intern
managerial,
2. Asigurarea suportului informațional privind stadiul de dezvoltare sistemului controlului intern
managerial ;
3. Crearea unui cadru unitar pentru acțiunile derulate la nivelul unității în vederea dezvoltării sistemului
de control intern managerial ;
4. Identificarea, descrierea, evaluarea și stabilirea măsurilor de control a riscurilor de corupție.
Pregătirea și examinarea sub aspectul legalității și al eficienței juridice a documentației care stă la
baza deciziilor conducerii unității – 1 acțiune
1. Studierea legislaţiei de nivel superior, a legislaţiei de nivel inferior, incidente în derularea
activităţii/misiunii.
Formularea cererilor în justiție, apărărilor, căilor de atac în termen și la un înalt nivel calitativ – 1
acțiune
1. Studierea actelor normative incidente obiectului acțiunii, respectarea termenelor procedurale
prevăzute de legislația incidentă, invocarea practicii judiciare și a literaturii de specialitate.
Analiza și îmbunătățirea activității în IJJ Dâmboviţa prin identificarea și gestionarea
disfuncționalităților – 2 acțiuni
1. Aplicarea chestionarelor de diagnoză organizațională, constituirea bazelor de date, prelucrarea
statistică a rezultatelor și redactarea rapoartelor;
2. Analiza solicitărilor psihologice specifice diferitelor posturi / misiuni și a profilului psihologic
necesar al ocupantului postului.
Acordarea serviciilor de asistență psihologică în vederea menţinerii capacității de adaptare a

2
2022

Entitatea implicată în
realizare
3
Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
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crt.
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33.

34.

35.
36.

37.

38.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

personalului la solicitările specifice – 3 acțiuni
1. Evaluarea psihologică periodică a personalului;
2.Dezvoltarea şi implementarea programelor de pregătire psihologică sau profilaxie;
3. Acordarea suportului de specialitate în vederea adaptării la mediul de muncă specific (înainte, pe
timpul sau după executarea misiunilor/ activităţilor).
Informarea coerentă a publicului cu privire la activitatea instituției – 3 acțiuni
1. Corectarea și completarea informațiilor apărute în spațiul public;
2. Informarea cetățenilor cu privire la evenimente de interes și subiecte care vizează activitatea
personalului sau structurilor inspectoratului;
3. Intensificarea comunicării interne cu privire la evoluțiile instituționale.
Creșterea performanței activității de relații cu publicul – 1 acțiune
1. Cunoașterea și aplicarea judicioasă a legislației în domeniul relațiilor cu publicul la nivelul
inspectoratului;
Creșterea performanței activității de secretariat, documente clasificate și arhivă – 1 acțiune
1. Organizarea și desfășurarea activităților privind arhivarea corespondenței.
Creşterea performanţei în domeniul activităţii de marketing, achiziţii, atribuire şi monitorizare
contracte – 2 acțiuni
1.Planificarea, organizarea şi desfăşurarea procedurilor
de achiziţii publice inclusiv cele referitoare la achiziţii directe prin respectarea prevederilor legale în
materia achiziţiilor publice;
2. Derularea procedurilor de achiziţii publice inclusiv cele referitoare la achiziţii directe cu respectarea
prevederilor legale.
Creșterea performanței activității de comunicații – 3 acțiuni
1. Utilizarea centrului de comunicații mobil la misiunile I.J.J. Dâmbovița.
2. Asigurarea mentenanței / modernizarea sistemului de comunicații de la nivelul I.J.J. Dâmbovița;
3. Organizarea și coordonarea activităților pe linie de comunicații a misiunilor de la nivelul I.J.J.
Dâmbovița.
Creșterea performanței activității de tehnologia informației – 4 acțiuni
1. Asigurarea accesului la aplicaţiile informatice implementate la nivelul Jandarmeriei Române;

Entitatea implicată în
realizare
3
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița
Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița
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crt.
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39.

40.

41.

42.

Acţiunea/obiectivul
1
2. Actualizarea, dezvoltarea și întreținerea site–ului de internet www.jandarmeriadambovita.ro;
3. Managementul, dezvoltarea și modernizarea sistemelor informatice;
4. Menţinerea în funcţiune a sistemelor IT existente, remedierea defecţiunilor ce pot apărea în
funcţionarea acestora.
Optimizarea activităţii financiar contabile – 2 acțiuni
1. Sprijinirea și îndrumarea activității financiar – contabile la nivelul unității;
2. Revizuirea procedurilor de lucru pentru personalul din structurile financiare;
Îmbunătățirea suportului logistic al misiunilor și creșterea din punct de vedere a înzestrării, a
capacității de reacție și intervenție a structurilor de jandarmi – 2 acțiuni
1. Asigurarea cu mijloace de transport auto pentru completarea dotării parcului de autovehicule al
unităţii (din achiziții sau redistribuiri);
2. Completarea dotării cu mijloace specifice de ordine publică, mijloace de protecție balistică, mijloace
de protecție individuală, etc. necesare executării misiunilor de către structurile operative (cătușe
metalice, pulverizatoare cu substanță iritant–lacrimogenă, veste antiglonț, căști antiglonț, etc.).
Implementarea cadrului legal european și național în domeniul protecției datelor cu caracter
personal – 5 acțiuni
1. Actualizarea și postarea pe site a Ghidului, precum și a formularelor de exercitare a drepturilor de
către persoanele vizate;
2. Actualizarea și publicarea datelor de contact a Responsabilului cu protecția datelor cu caracter
personal de la nivelul fiecărui operator din cadrul Jandarmeriei Române;
3. Actualizarea Registrului de evidență a operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
4. Actualizarea Politicii de securitate în concordanță cu noile modificări legislative;
5. Participarea responsabililor cu protecția datelor personale în cadrul ședințelor de lucru ale
inspectorului șef, precum și în cadrul diverselor grupuri de lucru.
Conștientizarea, utilizatorilor despre obligațiile pe care le au cu privire la asigurarea măsurilor
tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal – 2 acțiuni
1. Includerea în Planul anual de pregătire continuă a temelor privind cunoașterea legislației în materia
protecției datelor cu caracter personal, precum și teme specifice privind riscurile pe care le comportă
prelucrarea datelor cu caracter personal și măsurile minime de securitate, în funcție de specificul

Termen
2

Entitatea implicată în
realizare
3

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița

2022

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Dâmbovița
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crt.
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Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

activității;
2. Instruirea periodică a personalului I.J.J. Dâmbovița care efectuează operațiuni de prelucrare a datelor
cu caracter personal.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa
43.
Oferirea de servicii de calitate pentru cetăţenii care solicită eliberarea actelor de identitate, prin
coordonarea corectă a serviciilor locale de evidenţă a persoanelor.
44.
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 - (32 acţiuni)
45.

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.

46.
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 - (25 acţiuni)
47.
Eliberarea de acte de identitate pentru toate persoanele majore care nu au încă un act de identitate,
inclusiv prin acţiuni cu camera mobilă - (25 acţiuni)
48.

Reducerea la minim a numărului de persoane cu acte de identitate expirate, inclusiv prin acţiuni cu
camera mobilă- (50 acţiuni)

Entitatea implicată în
realizare
3

DPCEP Dâmboviţa
Serviciile locale de evidenţă a
Permanent
persoanelor
din
judeţul
Dâmboviţa
DEPABD Bucureşti
Conform
DPCEP Dâmboviţa
programării Serviciile locale de evidenţă a
anuale
persoanelor
din
judeţul
Dâmboviţa
DPCEP Dâmboviţa
Serviciile locale de evidenţă a
Permanent
persoanelor
din
judeţul
Dâmboviţa
DPCEP Dâmboviţa
BJABDEP Dâmboviţa
Permanent Serviciile locale de evidenţă a
persoanelor
din
judeţul
Dâmboviţa
DPCEP Dâmboviţa
BJABDEP Dâmboviţa
Permanent Serviciile locale de evidenţă a
persoanelor
din
judeţul
Dâmboviţa
DPCEP Dâmboviţa
Permanent
BJABDEP Dâmboviţa
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crt.
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Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Oferirea de informaţii corecte şi complete instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice interesate.

Permanent

Obţinerea unui termen cât mai scurt pentru eliberarea cărţilor de identitate

Permanent

49.

50.

51.
Înfiinţarea de noi servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Crevedia etc).

(Şotânga, Runcu,

2022

52.
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.
53.

Permanent

Organizarea a unor acţiuni cu camera mobilă pentru punerea în legalitate a persoanelor aflate la mare La solicitarea
depărtare de serviciile locale de evidenţă a persoanelor sau care fac obiectul unor măsuri de ocrotire şi persoanelor şi
protecţie socială şi/sau nu realizează venituri, respectiv: copiii orfani, abandonaţi şi persoanele în vârstă, instituţiilor
aflate în unităţi de ocrotire şi protecţie socială, persoane cu handicap ori care beneficiază de ajutor social, interesante
precum şi pentru persoanele reţinute sau arestate care nu dispun de mijloace financiare.

54.
Verificări anuale pe linie de stare civilă la cele 89 localităţi ale judeţului

Permanent

Entitatea implicată în
realizare
3
Serviciile locale de evidenţă a
persoanelor
din
judeţul
Dâmboviţa
DPCEP Dâmboviţa
Serviciile locale de evidenţă a
persoanelor
din
judeţul
Dâmboviţa
DPCEP Dâmboviţa
BJABDEP Dâmboviţa
Serviciile locale de evidenţă a
persoanelor
din
judeţul
Dâmboviţa
DEPABD Bucureşti
DPCEP Dâmboviţa
U.A.T. Şotânga
U.A.T. Runcu
U.A.T. Crevedia
DPCEP Dâmboviţa
Serviciile locale de evidenţă a
persoanelor
din
judeţul
Dâmboviţa
DPCEP Dâmboviţa
Serviciile locale de evidenţă a
persoanelor
din
judeţul
Dâmboviţa
DPCEP Dâmboviţa
Ofiţerii de stare civilă din
cadrul primăriilor din judeţul
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crt.
0
55.

56.

57.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

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,
Permanent
distrugere neautorizată sau alterare a formei si conţinutului, a accesului ilegal la aceste categorii de
informaţii precum şi pentru înlăturarea riscurilor si vulnerabilităţilor ce pot pune în pericol protecţia
informaţiilor clasificate.
Intensificarea acţiunilor de popularizare în mass-media locală şi centrală a demersurilor personalului
D.P.C.E.P. Dâmboviţa pe linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor în vederea punerii în legalitate cu
Permanent
acte care să ateste domiciliul şi reşedinţa şi să confirme datele de identitate ale titularului în baza
documentelor doveditoare stabilite de legislaţia în vigoare,
Primirea, verificarea şi avizarea dosarelor de rectificare a actelor de stare civilă, transcriere a actelor de
stare civilă din străinătate, a întocmirilor ulterioare şi reconstituirilor de acte, schimbările de nume pe
cale administrativă.

Permanent

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa
58. Reducerea numărului de obiective puse în funcţiune, care funcţionează fără autorizaţie
de securitate la incendiu

anual

59.

anual
Scăderea numărului de victime și a numărului de incendii la gospodăriile populaţiei din
mediul rural

60.

Scăderea numărului de incendii generate de focul deschis utilizat la arderea de mirişti,
vegetaţie uscată şi resturi vegetale

anual

Entitatea implicată în
realizare
3
Dâmboviţa
DPCEP Dâmboviţa
Serviciile locale de evidenţă a
persoanelor
din
judeţul
Dâmboviţa
DPCEP Dâmboviţa
Serviciile locale de evidenţă a
persoanelor
din
judeţul
Dâmboviţa
DPCEP Dâmboviţa
Ofiţerii de stare civilă din
cadrul primăriilor din judeţul
Dâmboviţa
I.S.U. Dâmbovița prin:
Inspecţia de prevenire
I.S.U. Dâmbovița prin:
Inspecţia de prevenire,
Serviciul pregătire pentru
intervenţie şi rezilienţa
comunităţilor,
I.S.U. Dâmbovița prin:
Inspecţia de prevenire,
Serviciul pregătire pentru
intervenţie şi rezilienţa
comunităţilor,
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crt.
0
61.

Acţiunea/obiectivul

Termen

1

2

Dezvoltarea capacităţii profesionale ale personalului

anual

Entitatea implicată în
realizare
3
Subunităţi de intervenţie
I.S.U. Dâmbovița prin:
Serviciul Resurse Umane,
Serviciul pregătire pentru
intervenţie şi rezilienţa
comunităţilor

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa
62.
Realizarea Planului de acțiune județean post-seism, cf. Concepției naționale de răspuns post-seism (nr.
513/Op din 21.08.2017, avizată de șeful DSU) și HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de
risc.
63.

64.

65.
66.
67.

Actualizarea procedurilor de activare ale:
a) Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției - CJCCI;
b) CJSU (ședințe ordinare sau extraordinare).
Desfășurarea exercițiilor interne planificate de ISUJ Dâmbovița, cu aprobarea și sprijinul președintelui
CJSU, în care vor fi implicate componente județene ale Sistemului Național de Management al
Situațiilor de Urgență.
(Cf. adresei ISUJ nr. 3032568/10.01.2022, transmisă membrilor CJSU Db în 11.01.2022, prin e-mail)
Ședința CJSU pentru aprobarea Planului de măsuri al CJSU Dâmbovița privind combaterea efectelor
caniculei și gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului cald/estival – 2022
Ședința CJSU pentru aprobarea Planului de măsuri al CJSU pentru perioada sezonului rece 2022 2022
Desfășurarea ședințelor semestriale (ordinare) ale CJSU

2022

2022
Martie;
Aprilie;
Iunie ;
August;
Octombrie
15 Iunie
15
Noiembrie
Ianuarie/iu
lie-bilanț
anual;

- ISUJ; membrii CJSU;
- structurile cu rol principal,
rol secundar și rol de sprijin
identificate la nivel județean,
- ISUJ;
- membrii CJSU;
- președintele CJSU;
- ISUJ;
- structurile cu rol principal,
rol secundar și rol de sprijin
identificate la nivel județean,
cf. HG nr. 557/2016;
- membrii CJSU;
- ISUJ;
- membrii CJSU;
- ISUJ;
- membrii CJSU;
- ISUJ;
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14. ALTELE
Nr.
Acţiunea/obiectivul
crt.
0
1
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
1.
Controale tematice privind verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia
consumatorilor
2.
Verificarea modului de respectare a prevederilor Ordinului comun nr.724/1082/360/2013
privind atestarea produselor traditionale
3.
Respectarea prevederilor legale la indicarea preturilor la comercializarea produselor alimentare
Verificarea incadrarii in data durabilitatii minimale de consum a produselor alimentare
4.
Controale tematice privind verificarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la
comercializarea anumitor produse
5.
Supravegherea pieţei privind calitatea, etichetarea, depozitarea şi modul de comercializare a
preparatelor din carne
6.
Respecatea drepturilor consumatorilor la casele de schimb valutar 7.
8.
9.
10.
11.

Respectarea prevederilor legale privind calitatea, modul de comercialziare si etichetare a
produselor specifice sarbatorilor pascale
Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei consumatorilor in unitatile de cazare
turistica si de alimentatie publica aferente
Verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia consumatorilor in gradinitele cu
program prelungit si in caminele studentesti
Verificarea respectarii prevederilor legale privind comercializarea soldarilor Verificarea modului de respectare a conformităţii, calităţii produselor/serviciilor, condiţiilor de
comercializare şi etichetare a alimentelor comercializate de :
unităţile de alimentaţie publică ( unităţi fast- food, restaurant auto-servire, bufet tip expres,
pizzerie, snack-bar etc- restaurante, terase, rotiserii, braserii, berarii, etc.) atât din mediul urban
cât si din mediul rural -

Termen

Entitatea implicată în realizare

2

3

2022

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa

Trimestrul I
2022
Trimestrul I
2022
Trimestrul I
2022
Trimestrul II
2022
Trimestrul II
2022
Trimestrul II
2022
Trimestrul II
2022
Trimestrul III
2022
Trimestrul III
2022
2022
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Nr.
crt.
0
12.

13.
14.

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1
Verificarea calitatii, modul de comercializare si de etichetare a produselor alimentare provenite
din alte tari, comercializate prin hipermarketuri, lanturi de magazine, magazine cu profil
alimentar –
Respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei consumatorilor privind modul de
etichetare si comercializare a alimentelor specifice sarbatorilor de iarna
Verificarea modului de asigurare a securitatii utilizatorilor de jucarii

2
Trimestrul
IV 2022

3
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa

Trimestrul
IV 2022
Trimestrul
IV 2022
Trimestrul
IV 2022

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa

2022

Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa

Respectarea drepturilor consumatorilor în unităţile de cazare turistică şi de alimentaţie publică
aferente –
Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa
16. Asigurarea informaţiilor statistice oficiale corespunzător nevoilor nationale şi Sistemului
Statistic Naţional în convergenţă cu Programul Statistic European
17. Standardizarea şi armonizarea cu normele europene a producţiei statistice şi metadatelor prin
extinderea utilizării surselor administrative de date în toate domeniile statistice
18. Creşterea gradului de satisfacere a necesităţilor tuturor utilizatorilor de statistici oficiale,
elaborarea de lucrări de sinteză, studii și analize, întărirea relației cu mass-media..
STATISTICA ECONOMICĂ
19. PVPC
Producţia vegetală la principalele culturi în anul agricol 2017-2022
EPA
Efectivele de animale existente la 1 decembrie și producția animală în anul 2022
EB
Efectivele de bovine existente la 1 iunie 2022
EP
Efectivele de porcine existente la 1 mai 2022
AGR.1A
Activitatea economică a societăţilor comerciale şi a altor categorii de unităţi furnizoare de date
pentru agricultură, în anul 2020
AGR.1B
15.

2022
2022

2022

Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0

A.

20.

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1
Activitatea economică a unităţilor prestatoare de servicii de mecanizare, furnizoare de date
pentru agricultură, în anul 2020
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 2020
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 2020
AGR.1E
Activitatea economică a unităţilor de îmbunătăţiri funciare, furnizoare de date pentru
agricultură, în anul 2020
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 2022
pe raza localităţii
STATISTICA SILVICULTURII ȘI MEDIULUI
SILV. 5
Volumul de lemn exploatat, în anul 2020
AS-CPM-CI, AS-CPM-CPS, AS-CPM-CAP
Cheltuieli pentru protecţia mediului, în anul 2020
CS-DAP
Distribuţia apei, în anul 2020
AS-AU-POP
Locuinţele conectate la sistemele de canalizare, în anul 2020
GTDA
Statistica deșeurilor agricole

2

3

2022

Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0
21.

22.

23.

24.

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2
2022

3
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa

2022

Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa

2022

Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa

2022

Direcţia Judeţeană de Statistică

STATISTICA ÎNTREPRINDERILOR
AS-CG; AS-CS
Statistici structurale de întreprinderi – AS Întreprinderi, în anul 2020
ASI
Statistici structurale de întreprinderi – AS Servicii, în anul 2020
TIC
Statistica societăţii informaţionale în întreprinderi, în anul 2020
A.CON.IND; A.CON.CONSTR A.CON.COM; A.CON.SERV; A.CON.INV
Indicatorii conjuncturali din industria prelucrătoare, construcţii, comerţ cu amănuntul, servicii
şi investiţii - GRANT
DOSME
Întreprinderile noi şi profilul întreprinzătorilor, în anul 2020
LIFI
Legături financiare la 31.12.2020
STATISTICA INDUSTRIEI.
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)
STATISTICA ENERGIEI, GAZE ȘI APĂ
Indicatori statistici pe termen scurt în domeniul energiei
Resursele energetice şi utilizarea acestora, în anul 2020
Producerea de energie electrică şi termică, în anul 2020
Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea şi distribuirea energiei termice, în anul 2020
Distribuirea gazelor naturale, în anul 2020
Forţa de muncă în gospodării-modul consumul de biomasă
STATISTICA COMERȚULUI INTRASTAT
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2

3
Dâmboviţa
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa

STATISTICA COMERȚULUI INTERIOR
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)
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).
STATISTICA SOCIALĂ
26. STATISTICA POPULAȚIEI ȘI DEMOGRAFIE
 Natalitatea
 Mortalitatea
 Nupţialitatea
 Divorţialitatea
27. STATISTICA NIVELULUI DE TRAI
Statistica bugetelor de familie ABF
Statistici ale condiţiilor de viaţă (Ancheta ACAV)
Ancheta privind accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) –
GRANT
28. STATISTICA FORȚEI DE MUNCĂ

2022

STATISTICA EDUCAȚIEI
Învăţământul antepreșcolar și preşcolar - nivel 0 ISCED la începutul anului şcolar 2022-2022
Învăţământul primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED la începutul anului şcolar
2022-2022
Învăţământul primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED la sfârşitul anului şcolar

2022

25.

29.

2022

Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa

2022

Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa

2022

Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
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Nr.
crt.
0

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2

3

2020-2022
Învăţământul universitar de licenţă - nivel 5 şi 6 ISCED, universitar de master şi programe
postuniversitare- nivel 7 ISCED şi programe doctorale şi postdoctorale - nivel 8 ISCED la
sfârşitul anului universitar 2020-2022
Statistica culturii

2022

Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
31. Baze de date
2022
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
32. Statistica sănătății
2022
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
33. Conturi naționale
2022
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
34. Statistica prețurilor
2022
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
II.. Elaborarea de lucrări de sinteză economică, studii şi analize, informări privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, municipiului, oraşelor şi
comunelor
35.
2022
Direcţia Judeţeană de Statistică
Buletin statistic lunar al județului Dâmbovița
Dâmboviţa
36.
2022
Direcţia Judeţeană de Statistică
Anuarul Statistic al Judeţului Dâmboviţa
Dâmboviţa
37. Evoluția principalilor indicatori economico-sociali la nivelul județului Dâmbovița
2022
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
38.
2022
Direcţia Judeţeană de Statistică
Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în anul 2020
Dâmboviţa
39. Dâmboviţa în cifre - breviar statistic
2022
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
40. Pliant – Principalii indicatori economico-sociali în perioada ianuarie- aprilie 2022 în județ
2022
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
30.
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Nr.
crt.
0
41.
42.

Acţiunea/obiectivul

Termen

Entitatea implicată în realizare

1

2
2022

3
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa
Direcţia Judeţeană de Statistică
Dâmboviţa

Pliant - Dâmbovița în cifre
Repere economice și sociale în anul 2020 în județ

2022
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