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SINTEZA 

RAPORTULUI PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA ÎN ANUL 2021 

 

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR  INDICATORI  ECONOMICO – SOCIALI  

LA NIVELUL  JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA ÎN ANUL 2021 
- date operative – 

ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR 

La începutul anului 2021, în judeţul Dâmboviţa funcţiona un număr de 9550 

întreprinderi active, 948 asociaţii familiale şi 6171 persoane independente. 

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

Din numărul total al întreprinderilor active, 28,2% funcţionau în comerţ, 15,4% în 

transport şi depozitare, 12,0% în industrie, 11,6% în construcţii, 8,9% în activităţi 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice, etc. 

 

 2018 2020 2020 

Numărul agenţilor economici activi 

Societăţi comerciale active 8300 8899 9550 

Asociaţii familiale 1007 979 948 

Persoane independente 6128 5869 6171 

Numărul întreprinderilor active după mărime 

Total  

din care : 8300 8899 9550 

Micro (0-9 salariaţi) 7511 8061 8749 

Mici (10-49 salariaţi) 664 711 675 

Mijlocii (50-249 salariaţi) 107 110 107 

Mari (peste 250 salariaţi) 18 17 19 

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

Total  

din care : 8300 8899 9550 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 299 283 293 

Industrie   959 1055 1145 

Construcţii 853 966 1112 

Comerţ  2594 2596 2691 

Transport şi depozitare 1249 1369 1466 

Hoteluri şi restaurante 301 315 339 

Informaţii şi comunicaţii 258 295 342 

Tranzacţii imobiliare 134 135 146 

Învăţământ 70 76 83 

Sănătate şi asistenţă socială 199 227 246 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 729 792 845 
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În totalul cifrei de afaceri realizată de întreprinderile active, ponderea o deţine 

industria cu 44,3%, urmată de comerţ cu 34,3%,  servicii cu 16,0%,  construcţii  cu 

5,4%. 

Din totalul numărului mediu de persoane ocupate de 61250 persoane, industria 

deţinea 36,7%, serviciile 32,0%, comerţul 21,4% şi construcţiile 9,9%. 

În anul 2020, industria este principalul sector în care s-au făcut investiţii brute, 

cu o pondere de 48,2% în total investiţii brute, urmată de servicii cu 30,7%, comerţ 

cu 10,7%,  construcţii cu 10,4%. 

 

 

Structura principalilor indicatori economici a întreprinderilor active din 

industrie, construcţii, comerţ şi serviii de piaţă în anul 2020 

 

 

 

                                        cifra de afaceri      persoane 

ocupate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investitii brute 

 

INDUSTRIE 

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

33,2%, este orientată cu precădere pe activităţi prelucrătoare (97%). 
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Producţia industrială realizată în anul 2021, comparativ cu anul precedent, a crescut 

cu 13,6%, datorită creșterilor înregistrate în principal în industria  prelucrătoare 

(+14,0%). 

 

Evoluţia lunară a producţiei industriale 

ianuarie 2021 - decembrie 2021 

(luna corespunzătoare din anul precedent=100) 

 

 
 

În industria prelucrătoare, în anul 2021, comparativ cu anul precedent, s-au 

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

construcţiilor metalice (+44,6%), industria metalurgică (+22,6%), fabricarea de 

echipamente electrice  (+16,6%), fabricare de produse chimice (+11,5%), etc.   

Scăderi s-au înregistrat în: fabricarea de mobilă (-50,4%), fabricarea de 

mașini, utilaje și echipamente electrice (-36,9%), fabricarea de produse textile (-

10,2%).  
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Structura producţiei industriei prelucrătoare pe activităţi ale economiei 

naţionale 

În anul 2021,  ponderea cea mai mare a deţinut-o fabricarea de echipamente 

electrice cu 37,2%, urmată de industria metalurgică cu 18,4%, fabricarea produselor 

din minerale nemetalice cu 14,2%, industria construcţiilor metalice cu 9,7%, etc.  

Structura valorică a producţiei industriale în anul 2021 prezintă modificări 

semnificative faţă de anul precedent, în sensul creșterii  ponderii industriei metalurgice 

la 18,4% de la 17,1%, a construcţiilor metalice la 9,7%, de la 7,7%, la fabricarea de 

echipamente electrice la 37,2%, de la 36,4% și a scăderii ponderii industriei de 

fabricarea articolelor de îmbrăcăminte la 2,7% de la 3,2%, fabricarea altor produse din 

minerale nemetalice la 14,2% de la 15,4%. 

În anul 2021, cifra de afaceri din industrie pe total, în termeni nominali, a 

crescut cu 26,7% faţă de anul 2020.  

Creşteri semnificative ale cifrei de afaceri din industrie în anul 2021 

comparativ cu anul 2020 s-au înregistrat în activităţile: fabricarea altor produse de 

minerale nemetalice (de 2,7 ori), industria construcșiilor metalice (+54,7%), 

fabricarea  echipamentelor electirce (+29,5%), fabricarea altor mijloace de transport 

(+28,4%), etc. 

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

externă) 

ianuarie 2021 - decembrie 2021 

 

(luna corespunzătoare din anul precedent=100) 

          

 

CONSTRUCŢII  

În anul 2021, s-au eliberat 1718 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în 

creştere cu 25,1% faţă de anul precedent. Pe medii de rezidenţă, cea mai mare parte a 

autorizaţiilor de construire (86,6% din total) au fost eliberate în mediul rural. 

 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri  

- număr - 

 
Autorizatii pentru 

cladiri rezidentiale 

Autorizatii pentru cladiri nerezidentiale 

Cladiri 

administrative 
Alte cladiri 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 
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TOTAL 1718 1373 2 5 294 308 

Mediul 

urban 
230 196 - 3 16 44 

Mediul 

rural 
1488 1177 2 2 278 264 

 

 

Evoluţia lunară a autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale 

în perioada decembrie 2020 - decembrie 2021 

 

 
 

În anul 2021 s-au finalizat şi s-au dat în folosinţă 1313 locuinţe, integral din fonduri 

private (213 în mediul urban şi 1100 în mediul rural). 

 

Locuinţe terminate pe medii 

 
2021*) 2020 

2021 faţă de 2020 

% 

Locuinţe 

terminate 
1313 1230 106,7 

Mediul urban 213 263 81,0 

Mediul rural 1100 967 113,8 

*) date provizorii 

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

rural şi scăderi în cel urban. 

AGRICULTURA  

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

adăugată brută a judeţului, a înregistrat în anul 2020 o valoare de 2621,4 mil. lei , în 

scădere în termeni reali cu 2,5% faţă de anul precedent. 

Producţia vegetală a scăzut cu 3,6% , iar producţia animala a crescut cu 2,1%. 

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

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

arabil, 16,0% păşuni, 8,5% fâneţe, 4,7% livezi şi vii. 

Producţia vegetală este orientată cu precădere spre cultura cerealelor boabe, 

cartofilor, legumelor şi fructelor. 
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Producţiile obţinute la legume, fructe şi cartofi plasează judeţul Dâmboviţa în 

categoria marilor producători ai ţării. 

În anul 2020, judeţul Dâmboviţa a dat 6,7% din producţia de legume a ţării 

(235,7 mii to, locul 3 pe ţară), 7,0% din producţia de fructe (111,8 mii to, locul 3 pe 

ţară), 7,5% din producţia de cartofi (201,9 mii to, locul 3 pe ţară). 

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

producţia de ouă (276 mil. bucăţi, cu 5,1%) şi locul 16 la producţia totală de carne 

(28524 to gretate în viu, cu 2,0%). 

La 1 decembrie 2020, judeţul Dâmboviţa deţinea un efectiv de 21 mii capete 

bovine, 50 mii capete porcine, 85 mii capete ovine şi caprine şi 3106 mii capete 

păsări. 

Fondul forestier al judeţului Dâmboviţa ocupa la sfârşitul anului 2020 o 

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

COMERŢUL INTERNAŢIONAL DE BUNURI (după sediul agenților 

economici care au realizat exporturi și importuri de mărfuri) 

Exporturile FOB realizate în judeţul Dâmboviţa, în perioada 1.I - 31.X.2021 au 

fost de 887,7milioane euro, iar importurile CIF au fost de 837,5 milioane euro. 

Comparativ cu perioada similară din anul 2020, atât exporturile, cât şi 

importurile au crecut cu 69,5% la valori exprimate în euro, respectiv cu 89,1%.  

Soldul balanţei comerciale în perioada 1.I - 31.X.2021 a înregistrat un excedent 

de peste 50,0 milioane euro. 

Principalii parteneri comerciali ai judeţului Dâmboviţa au fost: 

     - la export : Italia (12,0%), Germania (11,9%), Polonia (10,3%); 

     - la import: Turcia (28,2%), Italia (17,4%), China (13,6%),. 

 

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

în perioada octombrie 2020 – octombrie 2021 
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În structura exporturilor, patru din cele nouă secţiuni de bunuri din Clasificarea 

Standard de Comerţ Internaţional deţin împreună 91,1% din totalul exporturilor, după 

cum urmează: maşini, aparate şi echipamente electrice (42,3% ), metale comune şi 

articole din acestea (39,6%), materii textile şi articole din acestea (6,9%), produse din 

lemn, plută și împletituri (2,3%). 

În structura importurilor patru secţiuni de bunuri din Clasificarea Standard de Comerţ 

Internaţional deţin împreună 85,2% din totalul importurilor, după cum urmează: 

maşini, aparate şi echipamente (24,9%), metale comune şi articole din acestea 

(40,4%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea  (16,0% ), materii textile şi 

articole din acestea (3,9% ), etc. 

 

Structura comerţului internaţional de bunuri, pe grupe de produse, 

în perioada 1.I - 30.XI. 2021 

 

 

Exporturi FOB 

 
Importuri CIF 
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TURISM 

La începutul anului 2021 funcţionau 89 unităţi de primire turistică cu funcţiuni de 

cazare turistică, din care: 20 hoteluri, 6 hosteluri, 1 motel, 5 cabane turistice, 4 vile 

turistice, 14 pensiuni turistice, 38 pensiuni agroturistice , cu o capacitate de 3378 

locuri.    

 

 Sosiri Înnoptări 

Anul 

2021 

-număr- 

Anul 

2020 

-număr- 

Anul 

2021 

faţă de 

Anul 

2020 

-%- 

Anul 

2021 

-număr- 

Anul 

2020 

-număr- 

Anul 

2021 

faţă de 

Anul 

2020 

-%- 

Total 91278 71573 127,5 197919 158183 125,1 

Turişti 

români 89286 69524 128,4 192661 151477 127,2 

Turişti 

străini 

        din 

care: 1992 2049 97,2 5258 6706 78,4 

 - Europa  1605 1863 86,2 4187 5573 75,1 

    - Uniunea            

Europea

nă 1246 1387 89,8 2961 3984 74,3 

 

 

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în anul 2021 au însumat 

91278, în creştere cu 27,5% faţă de anul 2020. 

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

turistică cu funcţiuni de cazare, au reprezentat 97,8%, în timp ce turiştii străini au 

reprezentat 2,2%.  

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

mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (80,6% din total turişti străini), iar din 

aceştia 77,6% au fost din ţările Uniunii Europene. 

 

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică, în anul 2021 au 

însumat 197919, în creştere cu 25,1% faţă de anul 2020. 

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

primire turistică au reprezentat 97,3%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au 

reprezentat 2,7%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de 

primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (79,6% din total 

turişti străini), iar din aceştia 70,7% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene. 

 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în anul 2021 a fost de 18,8% pe 

total structuri de cazare turistică, faţă de 16,4% cât s-a înregistrat în anul 2020.  
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FORŢA DE MUNCĂ ŞI ŞOMAJUL   

La începutul anului 2021, 31,8% din populaţia judeţului locuia în mediul urban, 37,4 

% erau persoane active, iar o pondere de 36,2% era deţinută de persoanele ocupate.      

Populaţia ocupată a crescut cu 1,4 mii persoane, scăzând în schimb numărul 

persoanelor inactive  (cu 4,3 mii persoane);  numărul persoanelor aflate în şomaj a scăzut cu 

0,4 mii persoane. 

 

 

Repartizarea populaţiei ocupate indică o creştere a numărului persoanelor ocupate în 

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

pescuit. 

Efectivul salariaţilor din judeţul Dâmboviţa la sfârşitul lunii decembrie 2021 a fost de 

88706 persoane, în creștere cu 3051 persoane faţă de luna corespunzătoare din anul 2020. 

 

Efectivul salariaţilor  la 31 decembrie 

  
2021 2020 

2021 faţă de 2020 

+/- 

Total 88706 85655 +3051 

Agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe, Silvicultură şi 

Pescuit  

2221 2011 +210 

Industrie şi construcţii 31703 31980 -277 

Servicii 54782 51664 +3118 

Notă: Datele privind efectivul de salariaţi sunt prelucrate şi estimate de INS 
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Structura efectivului de salariaţi la 31 decembrie 2021 

 

 
 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2021, a fost de 4601 

persoane (2420 bărbaţi şi 2181 femei), în scădere cu 1582 persoane  faţă de luna 

corespunzătoare din anul precedent. 

Rata şomajului înregistrat în luna decembrie 2021 a fost de 2,4% în raport cu 

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

0,2 puncte procentuale. 

Rata şomajului pentru femei a fost cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât cea 

înregistrată pentru bărbaţi (2,7%, faţă de 2,4%). 

 

 

Evoluţia lunară a ratei şomajului  în perioada decembrie 2020 – decembrie 2021 

       % 

 



11 

 

Din numărul total al şomerilor înregistraţi în luna decembrie 2021, 74,8% sunt şomeri 

neindemnizaţi. 

De asemenea, din numărul total de şomeri, 78,9% sunt muncitori, 17,9% persoane cu 

studii medii şi 3,2% persoane cu studii superioare. 

CÂŞTIGURILE SALARIALE  

Câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Dâmboviţa,  în  luna decembrie 

2021  a  fost  de  4675 lei, iar cel net de 2914 lei. 

Făţă de luna decembrie 2020, câştigul salarial nominal mediu net a scăzut cu 0,5%. 

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

agricultură, silvicultură  şi  pescuit  (3192 lei) iar cele mai mici în servicii (2911 lei), 

industrie, construcţii (2895 lei). 

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

total ţară cu 26,1%, la câştigul salarial mediu brut şi cu 24,9% la câştigul salarial 

mediu net. 

Indicele câştigului salarial real pentru luna decembrie 2021 a fost de 92,0% faţă de 

luna decembrie 2020 şi de 177,0% comparativ cu luna octombrie 1990. 

 

Evoluţia lunară a indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor 

salariale medii nete, 

în perioada decembrie 2020 – decembrie 2021    

                                                                                            

NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 

  

2020 2021 

trim.I trim.II trim.II

I 

trim.I

V trim.I trim.II trim.III 

Numărul mediu al 

pensionarilor - persoane 

11112

7 
11191 

11121

2 

11124

1 

11065

7 

11041

5 
110157 

Pensia  medie – lei  1312 1319 1391 1522 1528 1534 1540 
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În trimestrul III 2021, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat, 

în judeţul Dâmboviţa era de 110157 persoane, în scădere cu 963 persoane faţă de 

perioada corespunzătoare a anului precedent, revenind circa 124 pensionari la 100 

salariaţi. 

Pensia medie în judeţul Dâmboviţa, în trimestrul III 2021 a fost de 1540 lei, în 

creştere cu 10,7%, comparativ cu trimestrul III 2020. 

PREŢURI 

Indicii preţurilor de consum al populaţiei 

                                         - % - 

 IPC -  Decembrie 2021 faţă de: Anul 2021 

faţă de 

anul 2020 
Decembrie 

2020 

Octombrie 

1990 

TOTAL 108,19 491026,61 105,05 

Mărfuri alimentare 106,69 336002,32 103,24 

Mărfuri nealimentare 110,73 567573,52 107,08 

Servicii 104,49 880885,97 103,10 

 

Rata anuală a inflaţiei (luna decembrie 2021 faţă de luna decembrie 2020) a fost de 

8,19%. 

Rata medie anuală a inflaţiei  în anul 2021 a fost de 5,05%. 

    

În domeniul FISCALITATE.BUGET,  
        A.J.F.P Dâmboviţa 

           1. Realizarea  încasărilor  bugetare aferente  anului 2021 

 În anul 2021, A.J.F.P. Dâmboviţa a încasat  obligaţii bugetare în sumă de 

2.207,33 milioane lei, comparativ cu 1.839,78 milioane lei in aceeaşi perioada a 

anului 2020.  

Analizând  încasările la bugetul general consolidat, situaţia pe bugete se 

prezintă astfel                                                                                            mil. lei 

Nr 

crt 
Denumire buget 

Realizat   

an 2021 

Realizat   

an 2020 

Diferenţe 

2021 - 

2020 

% 

2021/ - 2020 

1 Bugetul de stat 996,96 784,50 212,46 127,08% 

2 Bugetul asigurarilor sociale de stat 837,54 726,43 111,11 115,29% 

3 Bugetul FNUAS de sanatate 344,44 304,61 39,83 113,08% 

4 Bugetul asigurarilor pentru somaj 28,39 24,24 4,15 117,12% 

5 TOTAL - BUGET GENERAL 

CONSOLIDAT  

2.207,33 1.839,78 367,55 119,98% 
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 Se poate constata creștere a încasărilor în anul 2021, materializata intr-un plus 

de incasari in valoare nominala de 367,55 milioane lei.   

 Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului 2020   

        Acest obiectiv se realizeaza atat prin imbunatatirea activitatii de colectare a 

veniturilor bugetare cat si prin aplicarea masurilor potrivit prevederilor Codului de 

procedura fiscala, prin informarea contribuabililor de facilitatile fiscale in vigoare, 

respectiv stingerea creantelor fiscale prin dare in plata, declararea starii de 

insolvabilitate, atragerea raspunderii solidare si deschiderea procedurii de insolventa.          

 La finele anului 2020, arieratele recuperabile aparţinând persoanelor juridice şi 

fizice aflate în sold erau de 462,99 milioane lei. 

 La data de 31.12.2021, prin aplicarea măsurilor de mai sus,  s-a redus nivelul 

acestor arierate  până la valoarea de 433,62 milioane lei. 

 În urma acţiunilor de colectare a veniturilor bugetare prin executare silită, 

în anul 2021 au rezultat următoarele:                                

 - au fost aplicate măsuri de executare silită potrivit prevederilor legale în 

vigoare fiind  transmise şi confirmate : 

  -  34.665 somaţii pentru creanţe neachitate în sumă de 333,60 milioane 

lei, rezultând încasări pentru un număr de 18.431 somaţii în valoare de 73,51 

milioane lei;   

  -   8.789  popriri conturi bancare  - pentru creanţe neachitate în sumă 

de 213,41 milioane lei, rezultând încasări din  popriri în sumă de 42,86 milioane lei;   

  - 1.016 popriri la terţi  pentru creanţe neachitate în sumă de 66,60 

milioane lei; 

  -    28 sechestre pe bunuri mobile   în sumă de 3,74 milioane lei; 

  -      2 sechestre pe bunuri imobile în suma de 1,30 milioane lei; 

         Eşalonări la plata a obligaţiilor restante 

 În anul 2021, au fost aprobate un număr de 75 cereri de eşalonare la plată a 

obligaţilor restante pentru suma de 10,25 milioane lei, din care:   

 - 54 cereri de eşalonare la plată a obligaţiilor restante pentru suma de 9,51 

milioane lei, contribuabili persoane juridice; 

 - 21 cereri de eşalonare la plată a obligaţiilor restante pentru suma de 0,74 

milioane lei, contribuabili persoane fizice. 

 La data de 31,12,2021 se află în derulare 421 cereri de eşalonare la plată a 

obligaţilor restante pentru suma de 110,11 milioane lei, din care:  

 - 315  cereri de eşalonare la plată a obligaţilor restante pentru suma de 105,27 

milioane lei, contribuabili persoane juridice; 
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 - 106  cereri de eşalonare la plată a obligaţilor restante pentru suma de 4,84 

milioane lei, contribuabili persoane fizice. 

    Referitor la rambursările de TVA 

 - În cursul anului 2021 au fost soluţionate deconturile de TVA cu opţiune de 

rambursare,  cu o sumă aprobată la rambursare de 99,04 mil lei. 

 Din totalul de 99,04 mil lei aprobaţi la rambursare, au fost restituiţi efectiv 

55,34 mil lei, diferenţa de 36,90 mil lei fiind compensată cu alte obligaţii. 

 

La sfârşitul anului 2021, la nivelul A.J.F.P. Dâmboviţa era evidenţiat un număr 

de 86 deconturi cu sume negative de T.V.A. cu opţiune de rambursare, în valoare de  

54,74 mil lei, din care: 

-       80 deconturi în termenul legal de soluţionare   =      14,59 mil lei; 

-         6 deconturi cu termenul de soluţionare întârziat               =      40,15 mil lei;                 

Toate cele 6 deconturi cu termenul de soluţionare întârziat, aflate în sold la 

31.12.2021, aveau decizii de rambursare aprobate, urmând să intre în selecţia 

realizată la nivel naţional pentru lunile urmatoare. 

           2. Cazier fiscal 

 - Prelucrarea a 1548  cereri de eliberare a certificatului de cazier fiscal; 

 - Elaborarea  a 1548 certificate de cazier fiscal; 

- Prelucrarea a 1280  fişe de înscriere în cazierul fiscal şi transmiterea în 

cazierul fiscal naţional; 

         Întocmirea a 989 fişe de actualizare a datelor înscrise în cazierul fiscal, 

prelucrarea               acestora şi transmiterea în cazierul fiscal naţional;   

            Case marcat 

- Prelucrarea a 1497 cereri atribuire şi emiterea certificatului de atribuire a 

numărului unic de identificare a AMEF instalate în judeţul Dâmboviţa;   

- Transmitere certificate atribuire NUI pentru AMEF la organele fiscale de 

administrare. 

 3. Inspectii fiscale in vederea verificarii modului de calculare, evidentiere 

si virare, in cuantumurile si la termenele stabilite de lege, a obligatiilor fiscale 

datorate bugetului general consolidat, administrate de Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala la contribuabilii mici, mijlocii, persoane fizice respectiv 

intreprinderi individuale si  familiale. 

      Structura de inspecţie fiscală a AJFP Dambovita, aflata în coordonarea Direcţiei 

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

01.01.2021 - 31.12.2021, un numar total de 1032 acţiuni de control, din care 612 

inspectii fiscale (387 inspectii fiscale la persoane juridice si 225 la persoane fizice) si 
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420 controale inopinate, incrucisate si constatari la fata locului (322 la persoane 

juridice si 98 la persoane fizice).  

 Actiunile de inspectie fiscala la contribuabilii selectati pe baza analizei de risc 

au avut prioritate la intocmirea programelor de activitate, acestea avand ca pondere 

minim 50% in totalul actiunilor de inspectie fiscala cuprinse in PLA.  

  In contextual evolutiei situatiei epidemiologice nationale si internationale 

determinate de raspandirea epidemiei COVID 19 si luind in considerare masurile 

generale luate la nivel national pentru limitarea raspandirii pandemiei, in perioada  

01.01.2021 - 31.12.2021 s-au intocmit un numar de 332 rapoarte de inspectie fiscala 

(187 inspectii fiscale la persoane juridice si 145 inspectii fiscale la persoane fizice).  

In urma inspectiilor fiscale incheiate in perioada 01.01.2021-31.12.2021, au 

fost stabilite de catre organele de control , debite suplimentare in suma totala de 

55.969 mii lei din care 45.773 mii lei la persoanele juridice si 10.196 mii lei la 

persoanele fizice. 

         3.1 Inspectii fiscale in vederea solutionarii deconturilor de taxa pe valoarea 

adaugata cu optiune de rambursare  

    In perioada  01.01.2021 -31.12.2021 s-au intocmit un numar de 228 rapoarte 

de inspectie fiscala (161 inspectii fiscale la persoane juridice si 67 inspectii fiscale la 

persoane fizice), in urma carora s-a respins la rambursare suma totala de 1.634  mii 

lei respectiv 1.243 mii lei la persoane juridice si 391 mii lei la persoane fizice  . 

         Facem mentiunea ca la solutionarea DNOR cu control anticipat au fost 

respectate prevederile OUG 48 / 09.04.2020,  iar numarul solicitarilor comparativ cu 

anii anteriori, a scazut urmare modificarilor legislative. 

        Totodata in cadrul inspectiilor fiscale efectuate in vederea solutionarii dosarelor 

DNOR cu control anticipat, precum si in cadrul inspectiilor fiscale urmare analizelor 

de risc proprii, au fost verificati si un numar de 55 contribuabili / platitorii  ( 48 

persoane juridice si 7 persoane fizice respectiv intreprinderi individuale si  familiale) 

selectati in functie de nivelul riscului stabilit urmare analizei de risc, ale caror 

deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare au fost solutionate cu 

control ulterior . 

       3.2. Inspectii fiscale la contribuabilii aflati sub incidenta prevederilor legii nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa  

    In anul 2021 la solicitarea biroului juridic - Compartimentul Procedura 

Insolventa si Lichidari - au fost verificati 83 de contribuabili aflati sub incidenta 

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

24 rapoarte de inspectie fiscala si 59 procese verbale/ referate la persoane juridice 

care nu prezentau risc fiscal ridicat.   

     3.3. In perioada  01.01.2021 -30.12.2021, organele de inspectie fiscala au efectuat 

un numar 28 de actiuni cu caracter de urgenta, dispuse / aprobate de conducerea 

ANAF/ DGCIF cum ar fi             
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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.  

Inspectii fiscale , dispuse sau aprobate de conducerea ANAF/ DGCIF, potrivit 

tematicelor si circularelor transmise in acest sens. 

          3.4.  Verificari documentare 

          In perioada  01.01.2021 - 30.12.2021 organele de inspectie fiscala au acordat o 

atentie deosebita actiunilor de verificare documentara pentru stabilirea corecta a 

situatiei fiscale a  contribuabilului/ platitorului, in vederea cresterii gradului de 

conformare voluntara . 

            Au fost verificati un numar de 90 contribuabili / platitorii  ( 59 persoane 

juridice si 31 persoane fizice respectiv intreprinderi individuale si  familiale) si au 

fost emise 50 decizii de impunere din care  20 la persoanele juridice si 30 la 

persoanele fizice respectiv intreprinderi individuale si  familiale, fiind astfel stabilite 

debite suplimentare in suma totala de 1.792 mii lei. 

         3.5.  Controale inopinate, controale încrucişate sau constatari la faţa locului  

           In perioada  01.01.2021 - 30.12.2021 organele de inspectie fiscala a efectuat 

un numar de 420 de verificari, la contribuabilii aflaţi în aria de competenţă, pentru 

verificarea realitatii si legalitatii operatiunilor economice realizate de acestia, urmare 

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

institutii sau de  alte  structuri  din cadrul DGRFP/ AMAVS. 

           In vederea stabilirii daca societatile verificate se incadreaza in categoria 

societatilor cu risc fiscal mare, au fost analizate  tranzacţiile cu contribuabilii declaraţi 

inactivi în baza prevederilor legale, sau cu contribuabilii de tip fantoma. 

          In anul 2021 la nivelul A.J.F.P. Dambovita s-au desfasurat  activitati in 

conformitate cu Strategia A.N.A.F. de realizare a obiectivelor cuprinse in Programul 

de Guvernare,  principalele obiective fiind: 

      Combaterea evaziunii fiscale; 

  Îmbunătăţirea conformării voluntare; 

  Creşterea eficienţei colectării. 

  Imbunatatirea serviciilor oferite contribuabililor. 

         

             Pentru realizarea programului de încasări din activitatea vamală şi a 

obiectivelor ce-i revin în domeniul vamal, Biroul Vamal de Interior Dâmboviţa a 

aplicat masurile propuse în planul de acţiuni şi a desfăşurat în perioada ianuarie – 

decembrie 2021, activităţi care au vizat îmbunătăţirea continuă a gradului de 

colectare a veniturilor din activitatea vamală datorate bugetului comunitar şi naţional, 

precum şi creşterea gradului de recuperare a creanţelor bugetare.  
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          Ca rezultat al eforturilor depuse în lunile ianuarie – decembrie 2021, am reuşit 

să atragem la bugetul consolidat al statului precum şi la bugetul Uniunii Europene 

suma de    77.423.656,00 lei.  

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

prezintă astfel: 

 

Încasări în vamă în perioada ianuarie – decembrie 2021 

 
Nr.  

crt. 
Luna T.V. + maj. TVA + maj. Accize 

Alte 

venituri 
Total luna Plan lunar 

Grad 

realizare 

1 Ianuarie 1.010.254,00 4.873.415,00 355,00 1.500,00 5.885.524,00 5.880.000,00 100,09% 

2 Februarie 808.025,00 3.847.550,00 1.791,00   4.657.366,00 4.660.000,00 99,94% 

3 Martie 1.302.537,00 4.876.056,00 796,00 2.482,00 6.181.871,00 5.960.000,00 103,72% 

4 Aprilie 664.822,00 4.632.708,00 1.631,00 168,00 5.299.329,00 4.950.000,00 107,06% 

5 Mai 548.171,00 4.216.504,00 574,00   4.765.249,00 5.880.000,00 81,04% 

6 Iunie 1.059.785,00 4.556.244,00   2.378,00 5.618.407,00 5.810.000,00 96,70% 

7 Iulie 1.035.358,00 5.661.209,00 137,00 7.598,00 6.704.302,00 6.710.000,00 99,92% 

8 August 993.569,00 4.923.809,00 377,00 1.431,00 5.919.186,00 5.910.000,00 100,16% 

9 Septembrie 2.619.250,00 4.985.337,00 518,00 3.300,00 7.608.405,00 6.650.000,00 114,41% 

10 Octombrie 3.540.088,00 6.618.616,00 10.496,00   10.169.200,00 5.670.000,00 179,35% 

11 Noiembrie 3.447.893,00 4.517.983,00 10.493,00 491,00 7.976.860,00 5.010.000,00 159,22% 

12 Decembrie 2.077.328,00 4.548.715,00 11.345,00 569,00 6.637.957,00 4.400.000,00 150,86% 

  
Total 

general 
19.107.080,00 58.258.146,00 38.513,00 19.917,00 77.423.656,00 67.490.000,00 114,72% 

 

             În perioada ianuarie – decembrie 2021 Biroul Vamal de Interior Dâmboviţa a 

realizat următorii indicatori fizici şi valorici: 

număr declaraţii vamale emise. total din care:             -   33.282 

declaraţii vamale de import                 -   14.486 

declaraţii vamale de export                 -   18.796 

 

număr atestate de comercializare en-gros si en-detail de produse energetice. 

alcool si tutun total. din care:                  -   155         

emise                                               -   155          

revocate                                           -       0            

număr autorizaţii de utilizator final                                                       -       3  

număr sigilări si desigilări cazane de fabricat ţuică si rachiuri de fructe aparţinând  

gospodăriilor individuale si antrepozitelor  fiscal total                         -    227       

număr acţiuni de supraveghere si verificare mişcări  produse accizabile  total.  

din care:            -  1.285   

                                                                 -     sosiri                                  -  1.215       

 plecări                                 -       70     

număr declaraţii reverificate                                                                -      491  

diverse controale in domeniul produselor accizabile                           -       24  

număr amenzi aplicate                                                                        -          8  

valoare amenzi aplicate                                                                       - 5.000 lei 

 încasare  parţiala                                                                                - 5.000 lei 
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       În vederea  realizării planului de încasări precum şi a celorlalţi indicatori fizici şi 

valorici. la nivelul Biroului Vamal de Interior Dambovita s-au luat următoarele 

măsuri: 

1. întărirea controlului documentar. mai ales cu privire la originea 

mărfurilor şi a valorii în vamă. colaborând în acest sens cu autorităţile vamale de 

unde provin mărfurile respective; 

2. intensificarea  controalele fizice pe bază de analiză de risc în vederea 

combaterii fraudelor cu privire la felul şi cantitatea mărfurilor; 

3. colaborarea cu deţinătorii drepturilor de proprietate intelectuală sau cu  

reprezentanţii legali ai acestora. pentru obţinerea de informaţii care au condus  la 

combaterea traficului cu produse contrafăcute. 

4. intensificarea controalelor antidrog printr-o colaborare mai strânsă cu  

celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu. atât pe plan local cât şi la nivel central; 

5. monitorizarea tranzitelor vamale emise sau care se închid prin Biroul 

Vamal de Interior Dâmboviţa stopând sau reducând aproape în totalitate 

fraudarea plăţii eventualelor drepturi de import datorate ca urmare a neînchiderii 

tranzitelor precum şi neplata taxei pe valoare adăugată ca urmare a închiderii 

fictive de tranzite emise dintr-un stat membru; 

6. programarea si realizarea  controalelor ulterioare şi a reverificării  

declaraţiilor vamale prin selectarea agenţilor economici pe baza analizei de risc 

luând în calcul originea preferenţială a mărfurilor; valoarea în vamă a acestora; 

încadrarea tarifară; regimurile vamale suspensive etc. 

 

 În domeniul Muncă și Justiție Socială 

AJOFM Dâmboviţa a continuat şi în cursul acestui an acordarea de măsuri de 

protecţie socială, respectiv măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi 

angajatorilor, legiferate de actele normative emise de Guvernul României : OUG 

30/2020, modificată şi completată prin OUG 32/2020;  OUG 92/2020, OUG 

220/2020, Legea 19/2020, OUG 132/2020, OUG 147/2020, OUG 110/2021 si 

OUG 111/2021 .  

 

În luna februarie 2021, sub coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei 

Sociale s-a desfăşurat la nivel naţional      “ Campania națională de verificare a 

stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identitifcarea măsurilor de creștere 

a ocupării persoanelor apte de muncă”. AJOFM Dâmboviţa a participat alături de 

inspectori sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială 

Dâmbovița la desfășurarea de acţiuni zilnice prin deplasarea în UAT-urile din 

judeţ, beneficiind de sprijinul autorităţilor publice locale. 

Echipele celor două instituţii, împreună cu logistica necesară s-au deplasat la 

sediile a 69 de UAT-uri, conform unei proceduri, grafic  şi punctaj prestabilite. 

În sinteză, rezultatele întâlnirilor din perioada campaniei se prezintă astfel: 
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S-a acordat în continuare  atenție  modului de gestionare a locurilor de muncă 

vacante, astfel încât să ne putem menţine aproape de  gradul de ocupare propus, 

printr-un contact foarte strâns cu agenţii economici. Unele rămâneri în urmă la 

câteva măsuri sau categorii de beneficiari se explică printr-un număr mai mic de 

înregistrări decât cel anticipat, mai ales pentru anumite grupuri țintă care se 

adresează pentru servicii specializate (tineri NEETs, șomeri de lungă durată, tineri 

marginalizaţi social).  Acest lucru este explicabil prin faptul că în decursul anului 

au fost perioade cu serioase restricţii care au influenţat nedorit modul în care unele 

persoane neocupate, clienţi sau potenţiali clienţi ai SPO, au solicitat activ măsurile 

de stimulare a ocupării, oferite de Agenţie. 

 

Numărul persoanelor pentru care s-au încheiat convenţii între AJOFM 

Dâmboviţa şi angajatorii care au solicitat măsura de subvenţionare a locurilor de 

muncă în vederea stimulării ocupării, a fost de: 

 44, cf. art. 80 din Legea nr. 76/2002  şi 1342 cf. art. 85 din Legea nr. 

76/2002; 

 83, cf. OUG 220/2020. 

 

Aşa cum s-a prezentat anterior, situaţia proiectelor  finanţate din cadrul POCU 

2014-2020 în vederea absorbţiei fondurilor europene pentru  dezvoltarea 

capacităţii SPO în a creşte calitatea serviciilor, este următoarea:  

 

 Proiecte în derulare:  

 INTESPO – Înregistrarea Tinerilor in Evidenţele Serviciului Public de 

Ocupare- Rezultate:  

 Înregistrarea/consiliere/profilarea şi medierea unui 

număr de:  443 tineri NEETs; 

 Încadrarea in muncă a unui numar de  247 tineri NEETs. 

 

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

mai puțin dezvoltate-Rezultate: 

 Monitorizarea si efectuarea plaților aferente convenţiilor  

aflate in derulare; 

Nr. 

pers. 

conta

ctate 

Nr. pers. 

prezente 

Din 

care, 

tineri 

NEETs 

Beneficiari de 

servicii de 

mediere a 

muncii şi  de 

informare şi 

consiliere 

profesională 

Nr. disp.  

repartizare 

emise în 

vederea 

încadrării 

în muncă 

Nr. 

recomandăr

i pentru 

cursuri de 

formare 

profesional

ă 

Nr. 

recomandăr

i pentru 

programul 

“ A doua 

şansă” 

Nr. UAT-uri 

vizitate 

2721 2047 60 2047 120 269 535 69 
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 Întocmire rapoarte specifice realizarii deconturilor. 

 

 PROACCES RMPD -  Stimularea mobilității si subvenționarea 

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

 Monitorizarea si efectuarea de plăţi aferente convențiilor 

încheiate (art. 80/art 85 din Legea nr. 76/2002) pentru un 

număr de 808 persoane. 

 Intocmire rapoarte specifice realizării deconturilor. 

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

din regiunile mai  dezvoltate și mai puțin dezvoltate- Rezultate:  

 Monitorizarea si efectuarea de plați aferente convențiilor  

aflate in derulare; 

 Intocmire rapoarte specifice realizării deconturilor. 

 

 ACTIMOB NEETs–Activare şi mobilitate tineri NEETs - Rezultate:  

 Monitorizarea si efectuarea de plăţi aferente convențiilor 

încheiate (art. 80/art 85 din Legea nr. 76/2002); 

 Întocmire rapoarte specifice realizarii deconturilor. 

 Încheierea de convenții (art. 80/art 85 din Legea nr. 

76/2002) pentru un număr de 48 tineri NEETs şi  10 

absolvenţi. 

 

 PROACCES 2 – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de 

muncă pentru șomeri și inactivi - Rezultate:  

 Procesarea a 348 de solicitări venite din partea agenților 

economici în vederea încheierii de convenții conform 

art. 80/ art. 85 din Legea nr. 76/2002. 

 Monitorizarea şi efectuarea de plăţi aferente convențiilor 

încheiate (art. 80/art 85 din Legea nr. 76/2002) pentru un 

număr de 348  persoane. 

 

 Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi - 

Rezultate:  

 Monitorizarea si oferirea serviciilor de Informarea şi 

consiliere / Profilarea şi Medierea muncii:  4 persoane cu 

dizabilităţi. 
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 #SPER - Sprijin Pentru Angajatori si Angajati - Rezultate:  

 Arhivarea si organizarea documentelor specifice. 

 Transmitere documente justificative – conform 

esantionelor primite; 

 

 PROACCES 3 –   Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de 

muncă pentru șomeri - Rezultate:  

 Monitorizarea convenţiilor (art. 85 din Legea nr. 

76/2002) pentru un număr de 495 persoane; 

 Monitorizarea convenţiilor încheiate conform OUG 

92/2020, OUG 220/ 2020 – 30 de persoane; 

 Efectuare plăţi lunare; 

 Incheiere de convenţii(art.85 din Legea 76/2002) pentru 

un număr de 475 persoane. 

 

 eSPOR - Relaţia SPO cu angajatorii 

Rezultate:  

 Promovarea proiectului pe site-ul instituţiei; 

 Pregatirea  materialelor specifice –elaborare chestionare 

adresate agenţilor economici, selecţii în bazele de date 

cu agenţii economici. 

 Aplicarea  a 865 chestionare  în rândul angajatorilor din 

judeţul Dâmboviţa (din care de la  607 s-a primit 

răspuns) pentru identificarea nevoilor acestora. 

 

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

a persoanelor cu nevoi complexe. Rezultate:  

 Promovarea proiectului pe site-ul instituţiei; 

 Pregatirea  materialelor specifice. 

 Aplicarea de chestionare în rândul experţilor de 

implementare în vederea identificării nevoii de formare 

profesională. 
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În cadrul acţiunilor de informare şi consiliere privind cariera desfăşurate în 

şcoli, echipa de specialitate a Agenţiei a organizat atât întâlniri on-line, cât şi  

deplasări la sediul instituţiilor de învăţământ, pentru ca elevii din clasele terminale 

să poată beneficia de informaţii concrete privind stadiul şi evoluţia pieţei muncii. 

Au fost efectuate 26 de vizite, în cadrul lor fiind consiliate 845 persoane.  

În data de 2 iulie 2021 s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă, la cererea 

pieţei muncii,  la Târgovişte (locaţie - Clubul Studenţilor). Măsura a fost apreciată, 

mai ales că a venit după o perioadă mare de timp în care astfel de acţiuni nu s-au 

putut organiza. Au fost contactaţi 353 agenţi economici, au participat 42 

angajatori şi 688 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Au fost puse la 

dispoziţie 612 locuri de muncă. 251 persoane au fost selectate în vederea 

încadrării, iar la o lună de la desfăşurarea evenimentului am înregistrat 208 

încadrări în muncă.  

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa  

 

În anul 2021, prin acţiunile de control desfăşurate în domeniul relaţiilor de 

muncă s-au obţinut următoarele rezultate: 

 1289  angajatori controlaţi;  

 140    angajatori sancționați; 

 205  sancţiuni contravenţionale aplicate;  

 1 009 800  lei valoare amenzi aplicate; 

 1786 masuri de intrare in legalitate. 

Din totalul de 1.289 agenţi economici verificaţi în anul 2021, de către 

I.T.M. D-ța în domeniul raporturilor de muncă, s-au constatat 1.352  deficienţe 

privind nerespectarea prevederilor  Legii 53/2003 rep. și modif. Codul Muncii s-au 

aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 903.500 lei. 

In anul 2021, controalele privind identificarea şi combaterea cazurilor de 

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

rezultate: 

 39  angajatori identificați folosind forţă de muncă nedeclarată; 

 750.000 lei - valoarea amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată; 

 nr. pers. depistate la muncă fără contract individual: 62, din care: 

 51 contracte individuale de muncă încheiate persoanelor depistate lucrând 

fără forme legale; 

 2  persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost 

transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară 

începerii activităţii . 

 5  persoane depistate la muncă în perioada în care au c.i.m. suspendat 

 4 persoane depistate ca au lucrat peste timpul de lucru prevăzut în 

contractul de muncă cu fracțiune de normă.  
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În urma controalelor desfăşurate, s-a constatat că munca nedeclarată s-a 

manifestat cu preponderenţă în comerţ, construcţii, alimentație publică. 

În cadrul acţiunilor de control efectuate  de către I.T.M. Dâmbovița, s-a avut 

în vedere verificarea inclusiv a existenței muncitorilor străini, a legalităţii formelor 

lor de angajare, a respectării prevederilor legilor speciale care reglementează statutul 

muncitorului străin în Romania şi în primul rând a valabilităţii autorizaţiilor de muncă 

şi a  permiselor de ședere în scop de muncă. În anul 2021 a fost efectuate 10 controale 

privind respectarea prevederilor O.G. 25/2014 modif. împreuna cu reprezentanţi ai 

IGI Dâmbovița și a fost identificat un cetățean străin încadrat în muncă fără aviz. 

Cu toate că la nivelul I.T.M. D-ța e înregistrat un angajator ca agent de 

plasare forță de muncă în străinătate, în cursul anului 2021, nu au fost efectuate 

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

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

cetățeni romani în străinătate. Au fost efectuate 4 verificări pe aceasta tematica 

dispunându-se și o sancțiune contravențională unei persoane fizice care a efectuat 

operațiuni de intermediere forță de muncă în Germania fără a fi înregistrat la 

inspectoratul teritorial de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 156/2000 rep. 

În anul 2021 s-a verificat respectarea dispoziţiilor legale privind întocmirea, 

completarea şi transmiterea registrului general de evidență a salariaţilor in format 

electronic (REVISAL) potrivit H.G. nr. 905/2017 modif.  S-au constatat 242 încălcări 

ale prevederilor legale, au fost sancționați 43 de angajatori și s-au aplicat un număr de 

51 sancțiuni contravenţionale în valoare de 35.800 lei. Concomitent cu  deficientele 

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

În anul 2021 au fost efectuate 24 controale privind respectarea prevederilor 

Legii 52/2011 rep. și modif. privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional 

desfășurate de zilieri identificându-se 17 neconformități în raport de prevederile 

legale pentru care s-au dispus masuri de intrare în legalitate. Totodată au fost aplicate 

amenzi în cuantum de 6.000 lei. 

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

reclamaţiile petenţilor, persoane fizice sau autorităţi si instituţii publice. În anul 2021, 

compartimentul control relaţii de munca din cadrul I.T.M. D-ţa a soluţionat 362 

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

nerespectarea clauzelor contractuale: ale contractului individual de muncă, 

neîncetarea contractelor de munca la data întreruperii raporturilor de muncă, 

neîntocmirea formelor legale de angajare, neonorarea drepturilor salariale pentru 

munca prestată sau a sporurilor, etc.   

În cursul trimestrului I 2021 au fost întocmite de către Inspecția Muncii și 

transmise către inspectoratele teritoriale de muncă metodologiile de desfășurare a 

acțiunilor dispuse prin Programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii  prin care au 

fost stabilite obiectivele fiecărei acțiuni.  
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La nivelul Inspecției Muncii a fost constituit grupul central de lucru pentru 

fiecare acțiune în parte iar la I.T.M. Dâmbovița au fost constituite prin decizia 

inspectorului șef grupurile locale de lucru.  

1. In fiecare an, in cadrul Inspectiei Muncii precum si la nivelul 

Inspectoratelor Teritoriale de Muncă se desfasoara actiuni ce marcheaza Saptamana 

Europeana  securitatii si sanatatii in munca. Anul  acesta tema a fost” Afecțiunile 

musculo-scheletice (AMS) ” desfășurată sub egida Agenţiei Europene pentru 

Securitate şi Sănătate în Muncă. Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita a 

participat la intrunirea regionala organizata cu aceasta ocazie  de ITM on-line datorită 

stării de alertă la care au participat 300 de angajatori prin reprezentanții lor din zona 

celor 10 jude alocate dintre aceştia, 50 de angajatori fiind din județul Dâmbovița. A 

fost elaborată pentru această manifestare de către doamna inspector de muncă Popian 

Simona lucrarea ”Reduceți efortul” şi susţinută în cadrul manifestării. 

2. În primul trimestru al anului 2021 s-a inițiat Campania națională 

referitoare la modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în 

muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, care se va desfășura în perioada 15.02. 

2021 – 06.12.2021.  

 În prima etapă a acțiunii desfășurată în lunile februarie – martie 2021 s-a 

reazilat mediatizarea, informarea, conștientizarea privind modul de respectare a 

cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul 

construcțiilor prin popularizarea acțiunii pe site-ul instituiei, prin comunicate în presa 

locala.  

În a doua etapa, care a început aprilie, au început acțiunile de control 

constând în  verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru 

asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în  domeniul 

construcţiilor, prin acțiuni de control la angajatori. S-au realizat 12 controale, s-au 

sancționat 10 societăți cu un numar de 481 salariați ca urmare a constatării a 27 

neconformități  și s-au dispus 27 măsuri de remediere. 

In trimestrul III al anului 2021, s-au efectuat 27 de controale la unități  ce 

efectuau lucrări de construcții pe teritoriul județului Dâmbovița, unități cu un număr 

total de 2867 lucrători. În urma acestora s-au constatat 49 deficiențe sancționându-se  

25 de angajatori și s-au dispus măsuri de remediere a acestor neconformități. Din 

totalul de 49 sancțiuni, 46 au fost avertismente iar 3 au fost amenzi în sumă totala de 

12000 lei. 

Acțiunea s-a finalizat în trimestrul IV al anului 2021, cu verificarea unui 

număr 11 societăți în scopul verificării modului de realizare a măsurilor dispuse în 

acțiunile anterioare de control . 

3. In cursul  anului 2021 din punct de vedere al supravegherii pieței au fost 

verificate 66 de unități: Melcrist Com SRL, Ema Echipament Protectie SRL, Salopete 

Sara Protect SRL, Petri Con SRL, Rinova Com SRL, Textile Vacaresti SRL, Salopete 

SRL, Asimad Atelier SRL, Andi Tools SRL, Ronsal Protect SRL, II Adam Cornelia 
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Mirela, PFA Stuparu Rodica Persida, Carpatik Impex SRL, Cicavien SRL, Rokadin 

SRL, Cribotehnica Targoviste SRL, Pest Convas SRL, Elycris Ideal Construct SRL, 

Sport Extrem SRL, Super Menaj SRL, Altex Romania SRL, Pompe Agro SRL, 

Regata SRL, Real Sud SRL, Saft Radu SRL, Agro Bio DTTEU SRL, Rogama SRL, 

Ex Gala SRL, Taco System SRL, II Voicu Nicolae Cristian, Gemenei SRL, New 

Admiro dynamic SRL, Dedeman SRL,  Lita Ion Intr. Indiv, Nedeea SRL, Hibrid 

SRL, Chemical Agro SRL, Diex Com SRL, Ion Ciprian Intrepr. Indiv.,Gheorghe 

Petrica Intrepr. Indiv., Hoz Tovar SRL, Nictrans SRL, Aurora LC, Smokie Com SRL, 

Nicoriuc Ina Intrepr. Indiv., Flocos Oleg Intr. Indiv., Hamburda Marian Gabriel, 

Sordo Com, Rom Star SRL, Emergența SRL, Hamima SRL, Clar Mega Sound, Mont 

Garden SRL, Agro Bio DTTEU, Cicavien SRL, Auto Dragus SRL, Harytex SRL, 

Lazăroiu T Ileana Intr. Indiv, Elviaida SRL, Marahami Prod SRL, Dumitru Florin 

Criastian, Comat Com SRL. 

Au fost verificate 627 de produse. Au fost depistate un număr de 4 produse 

neconforme. Pentru produsele depistate neconforme au fost dispuse 4 măsuri de 

remediere a situației.  

4.- În cursul anului 2021 au fost efectuate 22  controale la societăți din 

domeniul industriei extractive de suprafata, cu un total de 401 lucrători. S-au dispusl 

33 măsuri de remediere a deficienţelor constatate.  S-au aplicat 31 avertismente si 2 

amenzi in valoare de 7.000 lei. 

 

Nr angajatori 

controlaţi/recontrolati 

Total 

salariaţi 

Nr. 

deficienţe 

constatate 

Nr. măsuri 

dispuse 

Nr. 

angajatori 

sancţionaţi 

SANCTIUNI 

CONTRAVENTIONALE 

APLICATE 
Opriri din 

funcţiune 

Nr. avertismente (lei) 

22 401 33 33 16 33 31 7000 0 

 

5. La nivelul județului, singura societate care mai deținea aviz de încadrare 

a locurilor de muncă în condiții deosebite era COS TÂRGOVIȘTE S.A., angajator 

care desfăşura activități clasificate conform CAEN 2410 – Producția de metale 

feroase sub forme primare și de feroaliaje, și avea un număr de 20 locuri de muncă 

încadrate în condiții deosebite.  

În cadrul societății a fost elaborat un plan de prevenire și protecție pentru 

perioada 2020-2021, iar măsurile stabilite de către angajator în vederea normalizării 

condițiilor de muncă au fost eșalonate pe întreaga perioadă, cu termene de realizare 

ale acestora asumate până la data de 1 septembrie 2021, data de valabilitate a 

avizului.  

Actualmente societatea este în procedura de faliment, iar locurile de muncă 

încadrate în condiții deosebite au activitatea încetată. 

6. Acțiunile campaniei își propun să identifice dacă beneficiarul și 

transportatorul au identificat riscurile asociate operațiunilor de încărcare/descărcare, 
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au elaborat  planul de prevenire și protecție specific și au stabilit măsurile preventive 

care trebuie implementate și au implementat măsurilor stabilite. 

În cadrul derulării acțiunii a fost folosit ca instrument de lucru un Checklist, 

atât pentru beneficiar cât și pentru conducător auto.  

La nivelul județului, în anul  2021 au fost verificate 20 de societăți. 

În urma controalelor au fost sancționate 20 societăți, au fost dispuse 39 de 

măsuri de remediere a neconformităților constatate și aplicate 38 de sancțiuni 

(avertismente), o sancțiune contravențională cu amendă de 1000 de lei. Nu s-au 

efectuat controale la beneficiari, au fost efectuate verificări la transportatori, 

folosindu-se checklistul din metodologie. 

7.  In cursul primelor  9 luni ale  anului 2021 s-a inițiat acțiunea de 

verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea 

ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de 

exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei 

lemnoase pe drumurile forestiere. 

În cursul anului 2021 au fost efectuate 13  controale la societăți cu activitate 

de exploatare forestiera, cu un total de 532 lucrători. S-au dispusl 28 măsuri de 

remediere a deficienţelor constatate.  S-a aplicat 27 avertismente si o amenda in 

valoare de 1.000 lei. 

 

Nr. 

angajatori 

controlaţi/ 

recontrolati 

Total 

salariaţi 

Nr. 

deficienţe 

constatate 

Nr. măsuri 

dispuse 

Nr. 

angajatori 

sancţionaţi 

SANCTIUNI 

CONTRAVENTIONALE 

APLICATE 
Opriri din 

funcţiune 
N

r. 

a

vertismente 

(

lei) 

13 532 28 28 13 28 27 1000 0 

 

8. În județul Dâmbovița nu au fost solicitate cereri de autorizare pentru 

comercializarea de articole pirotehnice și nu există societăți autorizate să 

comercializeze articole pirotehnice. Au fost întreprinse două controale la cele două 

societăți autorizate să dețină, transporte și utilizeze articole pirotehnice constatându-

se că sunt respectate prevederile  Legii 126 din 1995 privind regimul materiilor 

explozive și ale HG536 din 2002 actualizată pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, 

mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în 

activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor. 

9. Obiectivele acțiunii au fost: 

-furnizarea de informații legate de apariția afecțiunilor musculo- scheletice 

la diferite locuri de muncă; 

-conștientizarea lucrătorilor asupra riscurilor la care se expun ca urmare a 

apariției afecțiunilor musculo – scheletice; 
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-încurajarea schimbului de informații și bune practice;Inspectorii de muncă 

au selectat 26 de societăți comerciale la nivelul județului și  în trimestrul I al anului 

2021 au fost trimise un numar de 26 chestionare, la 26 de societați. Aceste societăți 

au retransmis chestionarele completate.  

Au fost controlate un număr de 15 societăți. Au fost sancționați 15 

angajatori , cu un număr de 19 avertismente și o amendă, în valoare de 1000 de lei. 

 

Nr. angajatori 

controlaţi/ 

recontrolati 

T

otal salariaţi 

Nr. deficienţe 

constatate 

N

r. măsuri 

dispuse 

Nr. angajatori 

sancţionaţi 

SANCTIUNI 

CONTRAVENTIONALE 

APLICATE 
Opriri din 

funcţiune 
N

r. 
avertismente (lei) 

15 
2

79 
19 

1

9 

1

5 

1

9 
18 1000 

0

0 

 

10. Acţiunea are ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor legale 

privind prevenirea riscurilor profesionale în microîntreprinderi, precum şi cu privire 

la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate. 

Acţiunea de monitorizare urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea 

angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situaţiei actuale a 

activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în microîntreprinderi. Acţiunea de 

monitorizare va viza microîntreprinderi din toate domeniile de activitate și se va 

desfăşura în perioada ianuarie – decembrie 2021, în toate judeţele.  

Au fost selectate microîntreprinderi active din judeţ care au fost cuprinse în 

acţiunea de monitorizare, din baza de date a inspectoratului teritorial de muncă. 

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritoriale de Muncă au 

transmis ”Chestionarul privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi 

sănătate în muncă către microîntreprinderi”. Chestionarul completat de către 

angajator a fost returnat la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 10 zile 

lucrătoare de la comunicare, iar acesta este păstrat în vederea eventualelor controale 

ulterioare. 

Inspectorii de muncă vor analiza răspunsurile angajatorilor la ”Chestionarul 

privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi sănătate în muncă” şi, 

în funcţie de rezultatul analizei, vor stabili microîntreprinderile la care vor efectua 

vizite de inspecţie. 

La nivelul județului, a fost transmis chestionar unui număr de 86 de 

microîntreprinderi, dintre care 63 de microîntreprinderi care totalizează 492 de 

angajați, au retransmis chestionarul completat  Inspectoratului Teritorial de Muncă 

Dâmbovița. 

Au fost controlate 38 microîntreprinderi cu un număr de 1857 angajați. S-au 

constatat 53 neconformități, s-au dispus 53 măsuri, s-au sancționat 33 societăți la care 

s-au aplicat 53 avertismente verbale. 
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11. Acțiunea aavut ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor legale 

privind prevenirea riscurilor profesionale care pot fi determinate de expunerea 

lucrătorilor la agentul biologic noul coronavirus (SARS-CoV-2), precum şi cu privire 

la măsurile de prevenire şi protecție aplicate în întreprinderi. 

Acțiunea a urmărit, pe de o parte, conștientizarea angajatorilor cu privire la 

necesitatea respectării cerințelor legale din domeniul securității şi sănătății în muncă 

şi, pe de altă parte, identificarea situației actuale a activităților de prevenire şi 

protecție realizate în întreprinderi, care vizează riscurile profesionale rezultate sau 

care pot să rezulte din expunerea lucrătorilor la agentul biologic noul coronavirus, în 

cursul activității lor.  

Au fost  selectate societățile active din judeţ care au fost  cuprinse în 

acţiunea de control, din baza de date a inspectoratului teritorial de muncă. 

Consemnarea rezultatelor verificărilor efectuate în întreprindere s-au 

efectuat prin completarea Chestionarului privind verificarea respectării prevederilor 

legale referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la 

agentul biologic noul coronavirus. 

La nivelul județului, în cursul anului 2021 au fost verificate 77 societăți. 

În urma controalelor au fost sancționate 77 societăți, au fost dispuse 122 

măsuri de remediere a neconformităților constatate și au fost aplicate 2 sancțiuni 

contravenționale în valoare de 5500 lei. 

Pe lânga acțiunile cuprinse în Planul propriu de acțiuni al ITM Dâmbovița 

pe anul 2021, Inspectoratul a întreprins o serie de acțiuni de informare a angajatorilor 

cu privire la importanța si particularitățile securitații și sănătății în muncă în diferitele 

domenii de activitate ( afecțiuni musculo-scheletice, stresul la locul de munca, 

activitatea SSM în invațământ, gestionarea SSM în contextual îmbatrânirii forței de 

muncă, SSM în telemuncă și la locuri de muncă ecologice) .  

Aceasta acțiune a însemnat postarea pe site-ul ITM a unor informari și 

articole legate de subiecte de interes din punct de vedere al SSM,  dar și transmiterea 

acestora anumitor categorii de angajatori funcție de adresabilitatea subiectelor 

abordate. 

De asemenea aceste informari au fost facute publice și prin comunicate de 

presa în mass media locală. 

 

 

 

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

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

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

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

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

privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale 

unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, 
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familiei, grupurilor ori comunităţilor, realizate de autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice. 

 

1. In domeniul beneficiilor sociale: 

 au fost primite ▪ inregistrate ▪ verificate cu privire la indeplinirea 

conditiilor de eligibilitate privind acordarea drepturilor la beneficii sociale 

►introduse in baza de date – aplicatia electronica SAFIR ▪ emise decizii de acordare 

pentru un numar total de 15.182 dosare noi (8.788 alocatii de stat, 3.715 indemnizatii 

crestere copil si stimulent de insertie, 749 alocatie pentru sustinerea familiei, 863 

venit minim garantat, 132 alocatii de plasament si 36 indemnizatie lunara HIV/SIDA 

si 899 indemnizatie COVID);  

 au fost prelucrate un numar de 23.036 modificari (modificare reprezentant 

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

in plata, incetari drepturi la beneficii sociale ; 

 au fost prelucrate un numar de 999 formulare prestatii familiale 

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

         a fost intocmit raportul statistic lunar privind venitul minim garantat 

prevazut de Legea  nr.416/2001, numarul de beneficiari si valoarea ajutorului social 

se prezinta astfel : 

 

  Numar beneficiari Sume platite (lei) 

Ianuarie 4,910 1,263,537 

Februarie 4,926 1,263,936 

Martie 4,848 1,238,141 

Aprilie 4,826 1,226,645 

Mai 4,651 1,175,675 

Iunie 4,597 1,170,551 

Iulie 4,598 1,187,092 

August 4,535 1,142,559 

Septembrie 4,449 1,120,317 

Octombrie 4,469 1,132,579 

Noiembrie 4,449 1,127,784 

Decembrie 4,483 1,139,255 

TOTAL 4,645 14,188,071 
 

 

 

 In perioada ianuarie – decembrie 2021 au fost efectuate plati in valoare 

totala de 515.611.817 lei pentru un numar mediu de 158.219 beneficiari de 

beneficii sociale, dupa cum urmeaza: 

 

Nr.      
crt. 

Beneficiu 

Numar mediu 
de 

beneficiari in 
perioada 

01.01.2021-
31.12.2021 

Sume platite in 
perioada 

01.01.2021-
31.12.2021 



30 

 

1 Alocatia de stat pentru copii (Legea 61/1993) 85.329 247.218.903 

2 
Alocatie pentru sustinerea familiei (Legea 
277/2010) 

3.612 7.269.515 

3 Alocatia de plasament (Legea 272/2004) 805 6.654.322 

4 Indemnizatii crestere copil (OUG 111/2010) 3.536 86.802.413 

5 
Stimulent de insertie crestere copil (OUG 
111/2010) 

1.931 16.100.851 

6 
Indemnizatie lunara concediu in vederea 
adoptiei 

10 249.923 

7 
Indemnizatii si ajutoare (OUG 111/2010 
art.31,32) 

235 1.689.214 

8 
Depunere cont junior pentru copiii ocrotiti prin 
serviciile publice si private specializate pentru 
protectia copilului 

681 834.000 

9 Art. 100^ privind sustinerea adoptiei 14 36.000 

10 Indemnizatie TBC 90 481.902 

11 
Ajutoare incalzire cu gaze naturale,energie 
electrica, combustibili solizi si/sau petrolieri 

18.647 11.258.758 

12 
Drepturi persoane cu handicap (indem.+buget 
compl.+indem. Insotitor + HIV) – (Legea 
448/2006) 

37.328 107.997.553 

13 Ajutor social (Legea 416/2001)+polite asigurare 4.645 14.188.071 

14 Indemnizatii lunare HIV/SIDA 344 2.170.991 

15 
Finantare institutii (subventii ONG-uri) si servicii 
sociale 

11 31.875 

16 Ajutoare urgenta 140             408.700 

17 Taxe postale 0 2.645.858 

18 
Indemnizatie OUG 30/2020 (COVID) alti 
profesionisti, drepturi de autor si avocati 

503 4.775.174 

19 
Indemnizatie OUG nr.111/2021 (COVID ),  
intrerupere temporara activitate  

8 32.202 

20 
Indemnizatie OUG 132/2020 (COVID) alti 
profesionisti si avocati 

363 4.762.340 

21 
Indemnizatie OUG 132/2020 persoane care 
desfasoara activitati necalificate cu caracter 
ocazional 

25 3.252 

  TOTAL DREPTURI 158.219 515.611.817 

 

In aceasta perioada AJPIS Dambovita a oferit consiliere primariilor si a 

colaborat cu acestea in vederea implementarii reglementarilor legislative din 

domeniul beneficiilor sociale: alocatia pentru sustinerea familiei, ajutorul social, 

indemnizatia pentru cresterea copilului, noile masuri de sprijin prevazute pentru 

consumatorul vulnerabil. 

 

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

incluziune :  
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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 perioada ianuarie – decembrie 2021 Fundatia 

„Catedrala Eroilor” Targoviste – Camin pentru persoane varstnice a beneficiat de 

subventii de la bugetul de stat pentru servicii de gazduire si ingrijire pentru persoane 

varstnice din judetele Dambovita, Arges, Prahova si Bucuresti.  

Prin Ordinele nr. 1846/22.12.2020, nr. 94/21.01.2021, nr. 225/25.02.2021 si nr. 

338/30.03.2021 ale Ministrului Muncii si Protectiei Sociale au fost aprobate subventii 

pentru acordarea de servicii sociale pentru persoane varstnice astfel: 

- Fundatia „Catedrala Eroilor” Targoviste 

                        

- valoare subventie an 2021                  60.000 lei 

                          

 - plati efectuate                 31.875 lei                       

- numar beneficiari                                         20  

Atributiile institutiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare, vizeaza 

verificarea lunara a acordarii serviciilor de asistenta sociala, precum si corectitudinea 

utilizarii sumelor primite cu titlu de subventie, calitatea serviciilor acordate de 

asociatiile si fundatiile subventionate si respectarea standardelor de calitate 

corespunzatoare serviciilor pe care le acorda. In perioada ianuarie-decembrie 2021 au 

fost efectuate un numar de 12 vizite la ONG-ul mentionat mai sus, efectuandu-se 

rapoarte de evaluare, fara a se constata nereguli care sa conduca la sistarea acordarii 

subventiei de la bugetul de stat. 

 

3. In domeniul inspectiei sociale:  

In vederea exercitarii atributiilor pe care le indeplineste in domeniul inspectiei 

sociale, AJPIS Dambovita in perioada ianuarie – decembrie 2021 a desfasurat 

urmatoarele activitati: 

Control în cadrul Campaniei naționale de verificare a stabilirii și acordării 

ajutorului social și pentru identitifcarea măsurilor de creștere a ocupării 

persoanelor apte de muncă, unde au fost efectuate verificări în cadrul a 81 de 

primării constantându-se următoarele: 

  Au fost verificate 1641 dosare, cu un număr total de 3641 beneficiari (membri 

din familie). 

  Au fost dispuse un numar de 1045 măsuri, dintre acestea 43 pentru 

identificarea situațiilor de vulnerabilitate. 

  Au fost aplicate 4 sancțiuni  pentru neregulile identificate în organizarea și 

funcționarea activității în domeniul BAS. 
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Verificarea suspiciunilor identificate de Camera de Conturi Dâmbovița, 

unde s-au constatat următoarele: 

  Au fost verificate un număr de 145 de suspiciuni privind acordarea 

stimulentului de inserție, constantându-se 83 de debite în sumă totală de 505.082 lei, 

iar diferența de 62 de suspiciuni nu s-a confirmat. 

  Au fost verificate un număr de 37 de suspiciuni privind acordarea 

indemnizației creștere copil, constantându-se 4 debite în sumă totală de 19.995 lei. 

  Au fost verificate un număr de 402 de suspiciuni privind acordarea VMG, 

constantându-se 207 debite în sumă totală de 363.410 lei. 

  Au fost verificate un număr de 432 de suspiciuni privind acordarea ASF, 

constantându-se 136 debite în sumă totală de 267.310 lei. 

  Au fost verificate un număr de 1835 de suspiciuni cu privire la acordarea 

indemnizației Covid, constantându-se  90 debite în sumă totală de 729.020 lei. 

 

Control în cadrul Campaniei naționale tematice de verificarea respectării 

prevederilor legislative în vigoare privind îndeplinirea condițiilor legale de 

stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială acordate familiilor cu 

venituri reduse (VMG/ASF/AI), unde au fost efectuate verificări în cadrul a 8 

primării constatându-se următoarele: 

  Au fost verificate un număr de 244  dosare (89 de ajutor social, 88  de alocație 

pentru susținerea familiei și 67  ajutor de încălzire) cu un număr total de 697 

beneficiari (membri din familie). 

  Au fost dispuse un număr de 59 măsuri, dintre acestea 4 pentru identificarea 

situațiilor de vulnerabilitate. 

 

Control în cadrul Campaniei naționale de verificarea calității serviciilor 

sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice și evaluarea gradului de 

acoperire cu acest tip de servicii sociale: 

  Au fost evaluate 10 servicii sociale (3 servicii publice și 7 servicii private), 

pentru verificarea respectării standardelor minime de calitate în centrele rezidențiale 

destinate persoanelor vârstnice și au fost dispuse 177 măsuri de remediere a 

deficientelor constatate iar pana la sfarsitul anului un numar de 152 de masuri erau 

implemente. 

 

Anchete sociale în vederea acordării ajutoarelor de urgența : 

Au fost efectuate 136 anchete sociale pentru evaluarea cererilor prin care se 

solicita ajutoare de urgență de la bugetul de stat, conform prevedrilor art. 28 din 

Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

4.Alte activitati: 

 

a) Activitati privind relatiile cu publicul: 
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- au fost solutionate 20.923 petitii cu respectarea O.G. nr. 27/2002, a Legii 

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

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

 

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 perioada ianuarie-decembrie 2021 au fost inregistrate si solutionate 492 

cereri depuse in baza prevederilor Decretului Lege nr. 118/1990. 

 

c) Autorizarea furnizorilor de formare profesionala a adultilor. 

In perioada 01.01.2021-31.12.2021 membrii comisiei de autorizare a furnizorilor 

de formare profesionala, care functioneaza in cadrul A.J.P.I.S. Dambovita, s-au 

intrunit in 16 sedinte in urma carora s-au incheiat 16 procese verbale. 

In sedintele mentionate s-au analizat documentele dosarelor inaintate in vederea 

autorizarii ca furnizor de formare profesionala a adultilor, precum si documentele 

dosarelor specialistilor care vor face parte din corpul specialistilor aflati pe lista 

comisiei de autorizare. 

In perioada ianuarie – decembrie 2021 activitatea comisiei de autorizare s-a 

concretizat prin: 

- inregistrarea a 50 cereri de autorizare din care autorizate 38; 

- eliberarea unui numar de 4.960 certificate de calificare; 

- eliberarea unui numar de 2.918 certificate de absolvire; 

- eliberarea unui numar de 7.878 suplimente descriptive ; 

- stabilirea a 318 comisii de examinare; 

- nominalizarea unui numar de 100 specialisti pentru evaluarea dosarelor 

inaintate; 

- nominalizarea unui numar de 32 specialisti pentru monitorizarea programelor 

de formare; 

- emiterea unui numar de 489 decizii din care 318 decizii numire comisie 

examinare, 100 decizii evaluare,39 decizii de autorizare si 32 decizii de monitorizare; 

- verificarea inscrisurilor din 4.933 certificate de calificare eliberate 

absolventilor; 

- aplicarea timbrului sec pe 4.933 certificate de calificare; 

- verificarea inscrisurilor din 2.819 certificate de absolvire eliberate 

absolventilor; 

- aplicarea timbrului sec pe 2.819 certificate de absolvire; 

- s-au intocmit raportari catre M.M.S.S. cu privire la situatia derularii cursurilor 

de formare profesionala desfasurate de catre furnizorii de formare profesionala a 

adultilor din alte judete precum si situatia absolventilor din perioada ianuarie-

decembrie 2021. 

 

c) Activitatea de reprezentare in instanta 
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In perioada ianuarie – decembrie 2021 s-a asigurat reprezentarea institutiei si a 

M.M.S.S. (prin delegare) in actiunile judecatoresti intr-un numar de 44 cauze civile. 

 

d)Activitatea de resurse umane 

Numarul de personal angajat si aprobat prin statul de functii, in perioada 

ianuarie-decembrie 2021 are urmatoarea structura: 

 functionari publici 38 de posturi, din care : 

                        -1 post vacant temporar 

                        - 2 posturi neocupate. 

 

e)Activitatea financiar contabila si administrativa. 

Prin activitatea desfasurata in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 s-a urmarit 

utilizarea cu responsabilitate a creditelor alocate si mentinerea echilibrului financiar: 

 

                                                Credite primite 

                          Plati efectuate 

-Cheltuieli personal –                  3.175.212 lei                            3.165.070 lei 

-Cheltuieli bunuri si servicii –         471.500 lei                                 

470.661 lei 

-Program FSE -                              184.774 lei                               184.774 lei   
 

 

Casa Judeţenă de Pensii Dâmboviţa 
Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii şi cu reprezentanţii 

mass-media, pentru asigurarea unei imagini obiective a activităţii instituţiei se 

efectuează permanent prin: 

 Elaborarea de comunicate, informări de presă şi precizări şi monitorizarea feed-

back-ului. 

 Asigurarea unui comportament corespunzător al funcţionarilor, în relaţia cu 

beneficiarii, precum şi creşterea calităţii informaţiilor furnizate acestora. 

 Întâlniri periodice cu reprezentanţii organizaţiilor patronale, sindicale şi de 

pensionari 

 Diseminare/difuzare materiale informative privind funcţionarea sistemului 

public de pensii, noutăţi legislative etc. 

 Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice şi 

asigurarea accesului la informaţii postate pe pagina web a instituţiei. 

Dezvoltarea unui sistem eficient şi transparent de asigurare la accidente de 

muncă şi boli profesionale se realizează prin: 

 Eficientizarea activităţii de acordare a prestaţiilor pentru accidente de 

muncă şi boli    profesionale. 

 Creşterea calităţii  serviciilor de prevenire acordate angajatorilor, cu 

preponderenţă IMM-urilor. 
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Eficientizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de 

muncă se realizează prin : 

 Identificarea posibilităţilor de ocupare a posturilor vacante cu personal 

specializat. 

   Aplicarea cu rigurozitate a criteriilor medicale pentru stabilirea gradului 

de invaliditate 

Informarea, în domeniul propriu de competenţă, a persoanelor interesate cu 

privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin, în aplicarea regulamentelor europene de 

coordonare a sistemelor de securitate socială se realizează prin actualizarea şi 

diseminarea informaţiilor referitoare la legislaţia europeană în domeniul coordonării 

sistemelor de securitate socială, precum şi la informaţiile puse la dispoziţia 

MMFPSPV referitoare la drepturile şi obligaţiile lucrătorilor migranţi care circulă în 

interiorul Uniunii Europene, în domeniul determinării legislaţiei aplicabile. 

Clarificarea unitară a unor aspecte apărute în procesul de soluţionare a 

problematicii specifice, la nivelul CNPP şi CTP se realizează permanent prin 

sesizarea in timp util a tuturor aspectelor care necesită clarificare unitară. 

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

modificările şi    completările ulterioare se realizează prin participare activă, prin 

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

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

reglementate care generează interpretări diferite în modul de aplicare a legii. 

 Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, posibilitatea 

existenţei în plată, în paralel, a mai multor  dosare de pensii, identificarea plăţilor 

necuvenite de pensii anticipate, anticipate parţial, de invaliditate sau de urmaş, plăţi 

nelegale de asigurări sociale sau introducerea eronată a CNP) se realizează prin: 

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

competente pentru evidenţa populaţiei, în vederea identificării unor astfel 

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

recuperarea sumelor încasate necuvenit.  

 Raportarea lunară a situaţiilor identificate şi a sumelor recuperate. 

Reducerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile se realizează permanent prin: 

 Încadrarea în baremul de cheltuieli cu bunuri şi servicii aferent anului 

2021. 

 Reducerea cheltuielilor de funcţionare ale caselor teritoriale de pensii. 

Justificări temeinic fundamentate  referitoare la oportunitatea şi  

necesitatea achiziţiei de bunuri şi servicii. 

 Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut costul cheltuielilor materiale 

s-a redus de la 82.125,51 lei RON la 80.482,98 lei RON (un procent de 

2%); cheltuielile materiale sunt compuse din: cheltuieli de funcţionare, 

cheltuieli cu rechizite, cheltuieli de judecată şi servicii (întreţinere tehnică 

de calcul, transport valori, aer condiţionat şi centrală telefonică, închiriere 
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spaţiu depozit arhivă pasivă, închiriere spaţiu serviciu expertiză medicală, 

legătorie). 

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

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

atât în sediul central, cât și la sediile caselor teritoriale de pensii, a fost suspendată. 

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

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

s-au aplicat următoarelor tipuri de servicii: 

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

 Solicitarea ajutoarelor de deces; 

 Activitatea de expertiză medicală; 

 Alte situații excepționale. 

      Din motive de siguranţă medicală, pentru limitarea riscului de răspândire 

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

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

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

să asigure toate activităţile specifice şi contactul cu beneficiarii atât prin 

corespondenţă: serviciul de curierat, poştă, poştă electronică şi/sau telefon, cât și la 

sediul instituției, cu respectarea măsurilor de siguranță. 

În cazul transmiterii documentelor prin poșta electronică, documentele originale 

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

prin celelalte modalități (poștă, curier).De asemenea, pe toate cererile depuse, se 

complează numărul de telefon (personal sau al unei persoane de contact). 

Începând cu data de 01.02.2021 s-a demarat procesul de evaluare a dosarelor 

de pensii din sistemul public. S-a emis Ordinul nr. 108/28.01.2021prin care a fost 

creat cadrul legal de începere a procesului de evaluarea dosarelor de pensie în vederea 

recalculării. Această operațiune se va extinde pe o perioadă de pân la 18 lunide zile și 

va viza evaluarea dosarelor. În acest sens au fost create cellule de lucru pentru 

evaluarea dosarelor de pensie, ca etapă premergătoare recalculării. În perioada 

raportării prezente, la instituția noastră au fost evaluate 29354 dosare de pensie. 

Având în vedere necesitatea implementării unor măsuri de mărire a numărului 

de asiguraţi ai sistemului public de pensii, care să dea posibilitatea exercitării 

dreptului fundamental la pensie, prin includerea persoanelor care nu au avut calitatea 

de asigurat şi care optează să achite contribuţia de asigurări sociale pe o perioadă de 

cel mult 6 ani anteriori încheierii contractului de asigurare, luând în considerare 

necesitatea de a asigura venituri suplimentare la bugetul asigurărilor sociale de stat, 

plăţile efectuate către acest buget pot contribui la refacerea echilibrului bugetar. 

Ţinând seama de necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială al 

beneficiarilor sistemului public de pensii, astfel încât persoanele care nu îndeplinesc 

condiţia stagiului minim de cotizare pentru a beneficia de pensia pentru limită de 

vârstă din sistemul public să contribuie la sistem prin plata contribuţiilor de asigurări 

sociale, 
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ţinând cont de existenţa a numeroase solicitări din partea unor cetăţeni români 

din ţară   şi străinătate privind asigurarea la sistemul public de pensii, având în vedere 

deficitul înregistrat la bugetul asigurărilor sociale de stat şi luând în considerare că 

plăţile efectuate către bugetul asigurărilor sociale de stat pot contribui, cel puţin 

pentru un timp, la refacerea echilibrului bugetar, ţinând seama de faptul că măsura 

legislativă are drept consecinţă evitarea excluderii unor categorii de persoane care nu 

ar putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă în cadrul sistemului public de 

pensii întrucât nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire 

la stagiul de cotizare, şi care, în lipsa îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru 

limită de vârstă, ar apela la sistemul de asistenţă socială, fapt ce ar împovăra bugetul 

de stat,având în vedere că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii 

extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate, în vederea stabilirii cadrului 

normativ adecvat, şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecinţe negative 

afectarea unui interes public,luând în considerare necesitatea instituirii unui cadru 

normativ care să protejeze dreptul la pensie în situaţia în care acesta este afectat de 

faptul că anumite perioade de stagiu de cotizare şi venituri nu pot fi valorificate din 

cauze determinate de pierderea, deteriorarea sau distrugerea carnetelor de muncă sau 

a altor documente primare, cauze independente de voinţa solicitanţilor drepturilor de 

pensie, 

întrucât, în vederea stabilirii drepturilor de pensie, se impune crearea cadrului 

legal pentru folosirea bazei de date ce conţine carnetele de muncă scanate, măsură de 

natură a sprijini o categorie de persoane aflată de multe ori în imposibilitatea 

dovedirii stagiilor de cotizare şi a veniturilor realizate în timpul activităţii 

profesionale,având în vedere necesitatea creării cadrului legal pentru utilizarea, la 

stabilirea drepturilor de pensie, a informaţiilor din arhiva electronică creată la nivelul 

caselor de pensii pentru acele situaţii excepţionale, determinate de distrugerea, 

degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condiţiile legii, când 

angajatorii şi-au încetat activitatea şi/sau arhiva acestora nu mai poate fi identificată, 

situaţii intervenite ulterior creării arhivei electronice, întrucât este absolut necesară 

crearea cadrului legal pentru valorificarea arhivei electronice la stabilirea drepturilor 

de pensie, respectiv a bazei de date ce conţine informaţiile din carnetele de muncă 

scanate, cu atât mai mult cu cât persoanele cărora li se adresează prezentul act 

normativ nu mai pot realiza alte venituri din cauza intervenirii riscului bătrâneţii, 

apreciind că toate acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu 

poate fi amânată, generând efecte negative de interpretare neunitară, considerăm că o 

eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de 

urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţe negative. 

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi 

constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi 

amânată, 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, a fost adoptată 

OUG   nr. 163/2020 (cumpărarea de vechime), astfel că, în anul 2021 au fost 

încheiate 205 contracte de asigurare. 

         Ţinând seama de faptul că noxele măsurate, valorile biologice şi 

biotoxicologice depăşesc valorile/limitele admise pentru persoanele care au 
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desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă din industria de armament, 

conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, iar aceste condiţii de muncă nu 

pot fi ameliorate prin modificări ale tehnologiei folosite de către angajatori, este 

necesar ca aceste persoane să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă cu 

reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel 

puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi. 

            Având în vedere că activităţile se desfăşoară cu un ridicat nivel al 

riscului, ceea ce impune, pe de o parte, un control riguros al riscului, iar, pe de altă 

parte, elaborarea unui program corespunzător de măsuri tehnico-organizatorice în 

scopul reducerii valorii globale a riscului şi încadrării acestuia în domeniul 

acceptabil, ca urmare a evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională 

a reieşit că activităţile se desfăşoară cu un nivel de risc ridicat, contribuind la 

îmbolnăviri profesionale cu afectarea gravă a securităţii şi sănătăţii în muncă, ceea ce 

face imperios necesară adoptarea măsurilor legislative corespunzătoare cu referire la 

reducerea vârstelor standard de pensionare. 

     Luând în considerare că angajaţii sunt expuşi la pulberi silicogene ceea ce 

determină afecţiuni respiratorii care nu le permite munca în astfel de medii,având în 

vedere expunerea la zgomot, gaze şi vapori iritanţi cu consecinţe asupra stării de 

sănătate, respectiv disfuncţii respiratorii, hipertensiuni, luând în considerare factorii 

de risc existenţi, precum şi lipsa măsurilor ce trebuie luate pentru eliminarea sau 

diminuarea acestora,ţinând cont de necesitatea menţinerii forţei de muncă şi a 

locurilor de muncă din industria de armament, precum şi de importanţa strategică 

pentru securitatea naţională a industriei de armament, prin neadoptarea ordonanţei de 

urgenţă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-ar crea grave diferenţe de 

tratament juridic dintre categoriile de asiguraţi în sistemul public în ceea ce priveşte 

recunoaşterea şi garantarea unor drepturi de asigurări sociale. 

    Având în vedere că măsura ce face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă 

face parte din categoria măsurilor ce vizează nu numai interesul general public, ci şi 

interesul naţional, luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul 

general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu 

poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, a 

fost adoptată OUG nr. 108/2020. În perioada de referință au fost înregistrate 650 de 

cazuri, urmând a fi actualizată aplicația informatică în vederea soluționării. 

     

   În Monitorul Oficial al României, Partea I, a fost publicată Legea nr. 

279/2020 şi are următorul cuprins: 

     "Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de 

poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a 

şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi 

prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze 

cu efect de seră, de amoniac şi derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, 

arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radio-

active, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi 

metalice şi/sau de cocs metalurgic, a prelucrării ţiţeiului sulfuros, desulfurarea 
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benzinei, a ţiţeiului parafinos şi neparafinos, a distilării ţiţeiului în vederea producerii 

păcurii şi a uleiurilor, respectiv în localităţile Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică, 

Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum şi 

în localităţile Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Ocoliş, Roşia Montană şi Zlatna din 

judeţul Alba, Băiţa din judeţul Bihor, Bacău şi Oneşti din judeţul Bacău, Maieru, 

Rodna şi Şanţ din judeţul Bistriţa-Năsăud, Crizbav, Feldioara, Victoria şi Făgăraş din 

judeţul Braşov, Anina, Armeniş, Ciudanoviţa, Moldova Nouă, Oţelu Roşu şi Reşiţa 

din judeţul Caraş-Severin, Aghireşu, Câmpia Turzii, Căpuşu Mare, Dej, Iara şi Turda 

din judeţul Cluj, Năvodari din judeţul Constanţa, Baraolt din judeţul Covasna, 

Târgovişte şi Titu din judeţul Dâmboviţa, Galaţi din judeţul Galaţi, Brăneşti, 

Bâlteni, Bustuchin, Câlnic, Drăgoteşti, Fărcăşeşti, Ioneşti, Mătăsari, Motru, Negomir, 

Plopşoru, Prigoria, Roşia de Amaradia, Rovinari, Urdari şi Turceni din judeţul Gorj, 

Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, Certeju de Sus, Criscior, Deva, Ghelari, 

Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, Şoimuş, Teliucu Inferior, Uricani, 

Veţel, Vulcan din judeţul Hunedoara, Ciulniţa şi Slobozia din judeţul Ialomiţa, 

Săvineşti din judeţul Neamţ, Brazi şi Ploieşti din judeţul Prahova, Broşteni, Crucea, 

Iacobeni, Ostra, Stulpicani şi Vatra Dornei din judeţul Suceava, Fârdea, Margina, 

Nădrag şi Tomeşti din judeţul Timiş, Mina Altân Tepe din judeţul Tulcea, Berbeşti şi 

Râmnicu Vâlcea din judeţul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul localităţii în care se 

află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani 

fără penalizare."  

 Pentru simplificarea operațiunilor înregistrate in instituție, CNPP, respectiv 

CJP Dâmbovița informează beneficiarii asupra comunicării prin poșta electronic, în 

sensul solicitării unui cont din Portal, pentru a putea descărca formulare necesare și 

solicitarea diferitelor tipurilor de prestații, pe această cale. Au fost aprobate 462 de 

conturi în perioada de referință. 

În anul 2021, activitățile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dâmbovița au urmărit atingerea obiectivelor propuse, astfel: 

În perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, activitățile Direcției 

Genererale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița au urmărit atingerea 

obiectivelor propuse, astfel: 

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

de parteneriate locale publice și publice-private  pentru dezvoltarea și 

susținerea de servicii sociale, încheierea de contracte de furnizare servicii 

sociale cu organizații neguvernamentale, precum și încheierea de contracte de 

voluntariat cu persoane cu disponibilitate pentru susținere activității derulate cu 

beneficiarii. De asemenea, s-au realizat cursuri de formare pentru 20 asistenți 

maternali profesioniști. 

2.  Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în furnizarea de 

servicii sociale conform standardelor prevăzute în legislație s-a realizat prin 

4 acțiuni. Asfel, s-au derulat activitățile din cadrul a 2 proiecte  implementate 

în parteneriat: proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor” ID MySMIS 127169 și proiect ”VENUS - Împreună pentru o viață în 

siguranță!” ID MySMIS 128038. 

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

de copii care beneficiază de măsură de protecție specială s-a realizat prin 4 
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acțiuni. S-a urmărit susținerea familiei naturale sau extinse pentru a accesa  

serviciile sociale de la nivel comunitar, au fost monitorizate mamele minore, 

gravidele în risc social și s-a colaborat cu instituțiile partenere în vederea 

prevenirii separării copiilor de familie și a violenței în familie. 

4.  Dezvoltarea, modernizarea și accesibilizarea serviciilor specializate 

pentru copii, tineri în dificultate în familie, copii /tineri cu dizabilitati 

și/sau deficiențe de integrare socială s-a realizat prin 4 acțiuni. S-a urmărit 

furnizarea de servicii specializate la capacitate pentru centrele de recuperare 

pentru copii cu dizabilități, diversificarea activității Echipei mobile pentru copii 

cu dizabilități și furnizarea serviciilor conform standardelor de calitate în case 

de tip familial pentru copii/tineri cu măsură de protecție specială. 

5.  Reducerea perioadei de furnizare a serviciilor de protecție specială 

pentru copii în dificultate s-a realizat prin 3 acțiuni: încurajarea adopției 

naționale, sprijinirea reintegrării în familie conform legislației, precum și 

reevaluarea situației familiale a copiilor cu măsură de protecție specială, cu 

implicarea autorităților publice locale. 

6. Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliu 

și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, prin 

dezvoltarea de servicii sociale adecvate s-a realizat prin 3 acțiuni: consilierea 

și sprijinirea autorităților publice locale pentru organizarea de servicii de 

îngrijire la domiciliu pentru persoane dependente și angajarea asistenților 

personali pentru persoane cu handicap și furnizarea serviciilor la capacitate în 

cadrul centrelor de zi și de recuperare  pentru persoane adulte cu dizabilități, în 

vederea prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate. 

7. Popularizarea drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultate în 

vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind 

problematica specifică a copilului şi a familiei în situaţie de risc sau în 

dificultate s-a realizat prin 3 acțiuni: distribuirea de materiale informative, sub 

formă de articole de presă, interviuri și reportaje în mass-media privind 

activitatea instituției, organizare evenimente speciale, sărbători, expoziții, 

precum și actualizarea paginii web a instituției cu informații de interes public, 

privind activitatea desfășurată. 

 

 

În domeniul Educaţiei,  

 

 În anul 2021, conform Planului anual de acțiuni,  Inspectoratul Școlar 

Județean Dâmbovița a propus și realizat îmbunătăţirea și monitorizarea calităţii 

educaţiei, a formării profesionale la nivelul instituţiilor de învăţământ dâmbovițean 

prin măsuri de optimizare a strategiilor manageriale.  

 Prioritatea Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa o reprezintă construcţia 

unui învăţământ de calitate accesibil tuturor elevilor, desfăşurat în şcoli dotate la 

nivel european. În acest sens, în anul 2021, activitatea de coordonare, îndrumare și 

control s-a desfășurat în concordanță cu principalele direcții de acțiune: 

- 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; 
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- 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; 

- Asigurarea încadrării  cu personal didactic calificat și includerea unor cadre 

didactice 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;  

- 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; 

- 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, corespunzătoare activității 

față în față și online; 

- Valorificarea noilor tehnologii și a resurselor de calitate  în contextul școlii 

online; 

- Dezvoltarea programelor  pentru elevii  care au părăsit timpuriu școala 

(programul „A doua şansă”). 

 Cele mai importante acțiuni care s-au desfășurat în anul 2021, în scopul 

atingerii obiectivelor strategice ale instituției, au fost: 

• Asigurarea cunoaşterii și aplicării în toate unităţile şcolare, a tuturor 

metodologiilor și regulamentelor aferente Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și a ordinelor și a celorlalte acte 

normative privind încadrarea, formarea şi evaluarea cadrelor didactice şi a 

personalului didactic auxiliar, organizarea și desfășurarea examenelor și concursurilor 

școlare;  

•  Asigurarea dezinfectanților,  echipamentelor de protecție, a testelor de salivă 

pentru depistarea infectării cu virusul SARS-Cov 2, pentru elevi și personalul 

unităților de învățământ. În anul 2021 au fost distribuite unităților de învățământ 

1.000.000 de măști sanitare de protecție, 9000 de litri de dezinfectant, 776.940 de 

teste de salivă;  

•  Transmiterea informaţiilor de interes pentru inspectoratul şcolar şi pentru toate 

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

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

WhatsApp); 

•   Organizarea și desfășurarea, în contextul respectărilor măsurilor de siguranță 

epidemiologică, a simulărilor Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și 

a Examenului de Bacalaureat; 

•    Organizarea și desfășurarea, în contextul respectărilor măsurilor de siguranță 

epidemiologică, a  Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a 

sesiunilor Examenului de Bacalaureat; 

•    Organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale pentru clasele a II-a, a IV-a 

și a VI-a; 

•    Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar și în clasa pregătitoare; 

•    Organizarea și desfășurarea examenelor de titularizare și definitivat; 
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•    Organizarea și desfășurarea examenelor pentru ocuparea posturilor vacante 

de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar; 

•  Acordarea burselor profesionale și Bani de liceu pentru un nr. de 2175 de elevi 

din învățământul profesional, respectiv 524 de elevi din învățământul liceal; 

•    Centralizarea potențialilor beneficiari pentru: 

Forma de 

sprijin 

Rechizite școlare Sprijin educațional pe baza de 

tichete sociale 

Nr. 

beneficiari 

9512 7994 

      Au fost acordate 4151 de pachete cu rechizite școlare; 

•   Acordarea unui număr de 51 de tichete „EURO 200” pentru elevii proveniți 

din medii dezavantajate economic, în vederea achiziționării de computere personale; 

•   Implementarea în 56 de unități de învățământ a Programului național pilot de 

tip Școala după școală, pentru un nr. de 4020 de elevi până la clasa a VIII-a, 

inclusiv; 

•   În cadrul „Proiectului privind învățământul secundar” (ROSE), au fost 

distribuite prin Inspectoratul Școlar Județean Dambovița către 23 de unități liceale, 

pentru activități față-în-față și online, 139 camere videoconferință, 101 table 

interactive (in care sunt incluse: tabla, proiector, suport, OPS), 1354 laptopuri. 

Valoarea totată a achipamentelor depășind 1.650.000 de lei 

•   ERASMUS+ pentru proiecte instituționale de mobilitate-  au fost acordate  44 

de acreditări Erasmus+ în domeniul educației școlare și al formării profesionale și 

vocaționale (VET), cel mai mare număr de aplicații depuse și aprobate la nivel 

național. Fondurile accesate însumează  1.152.576 Euro, bani care sprijină stagii de 

formare ale elevilor la firme din UE care activează în domeniul specializării lor, 

cursuri de formare pentru personalul din școli și mobilități de scurtă durată ale 

elevilor; 

•   Prin cele trei proiecte POCU implementate de ISJ Dâmbovița, care dezvoltă 

componenta A Doua Șansă pentru reintegrarea persoanelor care au abandonat școala, 

sunt analfabeți sau nu au finalizat învățământul obligatoriu, au fost readuși la școală 

65 de adulți din comunități defavorizate ale județului, predominant de etnie romă. 

Totodată, au fost achiziționate echipamente (laptopuri, table interactive, 

videoproiectoare) pentru școlile care vor organiza cursuri A Doua Șansă în valoare de 

circa 43.000 lei. 

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

particulare/ alternativele educaționale;  

•  Asigurarea accesului la educație prin continuarea demersului didactic în 

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

nu beneficiază de dispozitive cu conexiune la internet; 

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

transmiterea zilnică  a 4 lecții;  

•    Distribuirea către unitățile de învățământ a 1200 de tablete și 300 de 

laptopuri, achiziționate în conformitate cu HG 756/2020; 

•   Distribuirea către elevi din medii dezavantajate a 50 de tablete ca urmare a 

sponsorizarii oferite de Dacia Renault Group.  
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•     În perioada iulie- septembrie 2021 au fost organizate etapele de mobilitate 

ale personalului didactic în vederea ocupării posturilor/catedrelor vacante la nivelul 

unităților de învățământ preuniversitar din județ; 

•   În perioada 26.08-03.09.2021 echipele mixte formate din angajați ai Instituției 

Prefectului, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița și ISJ Dâmbovița au realizat o 

monitorizare a pregătirii tuturor unităților școlare din județ.  

 

 

În domeniul Sănătății  Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Dâmboviţa a 

avut în vedere următoarele obiective: 

 În cadrul Programului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile 

prioritare,  au fost dispuse măsuri specifice pentru limitarea transmiterii virusului 

SARS-CoV-2 în rândul populaţiei judeţului Dâmboviţa. 

 În vederea realizării Programului naţional de vaccinare, Compartimentul de 

supraveghere şi control a bolilor transmisibile a întreprins acţiuni pentru obţinerea 

unei acoperiri vaccinale optime a grupelor populaţionale eligibile, în limita 

disponibilităţii dozelor de vaccin.  

Prin intermediul acţiunilor cuprinse în Programul naţional de supraveghere şi 

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

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

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

În cadrul Programului de prevenire, supraveghere şi control a tuberculozei au 

fost monitorizate activităţile din acest domeniu şi s-a asigurat corectitudinea 

înregistrărilor şi raportării datelor epidemiologice referitoare la infecţia TBC.  

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

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

şcolară, igiena radiaţiilor şi medicina muncii, au desfăşurat activităţi de monitorizare 

a factorilor de risc, atât prin prelevări de probe cât şi prin expertizări ale condiţiilor de 

funcţionare ale diferitelor obiective, la solicitare.  

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

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

practicilor  sanogene ale populaţiei prin activităti de profilaxie primară.  

  Din cele 26 de acțiuni tematice de control planificate de Compartimentul  

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

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

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

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

majoritatea pentru verificarea respectării normelor special instituite în perioada stării 

de urgență și a stării de alertă. 

Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa a acţionat în următoarele direcţii 

prioritare: 

Pornind de la obiectivele majore ale strategiei guvernamentale în domeniul 

sistemului de sănătate, în general, şi al asigurărilor sociale de sănătate în special, 

precum şi de la atribuţiunile ce decurg din Statutul propriu de organizare şi 

funcţionare a activităţii, în anul 2021, Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa a 

acţionat în următoarele direcţii prioritare: 
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I.Asigurarea continuităţii în acordarea serviciilor medicale pentru toate 

domeniile de asistenţă medicală. 
 Obiectivele generale urmărite în acest scop sunt: 

- contractarea  serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale 

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

-  evaluarea în termen a tuturor furnizorilor de servicii medicale, 

farmaceutice şi dispozitive medicale şi decontarea serviciilor medicale, 

medicamentelor şi materialelor; 

- decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare 

şi dispozitivelor medicale la termenul stabilit în contract 

           Pentru îndeplinirea acestora, în anul 2021, C.A.S. Dâmboviţa a derulat 502 de 

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

contracte pentru realizarea Programelor Nationale de Sanatate. 

De asemenea, s-a acordat o atenţie deosebită respectării criteriilor de 

repartizare a sumelor conform prevederilor Contractului-cadru şi Normelor 

metodologice, evaluarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 

medicale în vederea începerii/continuării contractului cu C.A.S. Dâmboviţa, 

verificarea şi validarea serviciilor medicale raportate de furnizori. 

 În intervalul la care se referă raportarea au fost evaluaţi 281 de furnizori de 

servicii medicale. 

 II.Utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a 

sumelor alocate prin FNUASS la nivelul judeţului nostru. 

 Obiectivul principal urmărit în acest sens este execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2021 în condiţii de eficienţă economică prin realizarea şi 

monitorizarea plăţilor efectuate faţă de prevederile aprobate şi de creditele deschise 

pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală.  

 Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi 

dispozitivelor medicale s-a realizat la termenul stabilit în contract în urma  verificării 

şi validării serviciilor raportate de furnizorii aflaţi în contract cu C.A.S. Dâmboviţa, 

suma totală decontată în anul  2021 cifrându-se la 466087,03 mii lei. 

De asemenea, s-a avut în vedere utilizarea judicioasă a sumelor alocate  pentru 

asistenţă socială prin restituirea  din FNUASS a sumelor solicitate de angajatori 

pentru plata indemnizaţiilor de concedii medicale în termenul legal şi verificarea 

legalităţii cererilor de restituire în baza O.U.G. nr. 158/2005, în  anul 2021  plătindu-

se 30094,73 mii lei. 

III. Întărirea disciplinei financiare şi contractuale şi creşterea calităţii 

actului medical. 
În scopul asigurării calităţii actului medical, C.A.S. Dâmboviţa a acţionat 

pentru intensificarea controlului asupra modului de respectare a clauzelor  

contractuale de către furnizorii de servicii medicale.      

În anul 2021 s-au efectuat 173 de controale tematice privind  modul în care 

furnizorii aflaţi în contract cu C.A.S. Dâmboviţa respectă clauzele contractuale pe 

toată perioada derulării contractului. Tot în această perioadă s-au efectuat 36 

controale operative privind derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale. 

Cu acest prilej au fost dispuse 173 de măsuri, imputându-se suma de 103.541 lei. 
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IV.Monitorizarea şi evaluarea programelor de sănătate prin controlul 

realizării indicatorilor specifici la nivelul unităţilor sanitare prin care se 

derulează 

În vederea materializării acestei măsuri, obiectivul general propus a fost 

analiza   trimestrială  a  indicatorilor specifici programelor naţionale de sănătate şi 

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

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

derulează aceste programe naţionale de sănătate. 

V.Respectarea dreptului pacienţilor la asistenţă medicală transfrontalieră 

şi îmbunătăţirea activităţii de eliberare a formularelor europene 

În anul 2021, au fost înregistrate şi soluţionate număr total de 814 formulare 

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

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

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

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

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

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

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

medicale de care beneficiază asiguraţii posesori ai CEASS în majoritatea statelor 

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

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

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

portabil “S2“. 

În anul 2021 C.A.S Dâmboviţa a emis 2 formulare R/TR3 si 1 formular R/TR6 

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

modificarea şi completarea Deciziei 119/2003 al Preşedintelui CNAS pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Acordului dintre România şi 

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

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

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

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

asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, 

convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la 

care România este parte.  

VI.Creşterea gradului de informare a asiguraţilor. 

           În anul 2021, s-au înregistrat şi au fost soluţionate în termenul legal 3823 de 

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

prezentarea în audienţă, 1702 solicitări directe şi 86 prin intermediul petiţiilor. 

VII.Organizarea evidenţei asiguraţilor C.A.S. Dâmboviţa. 

Pe baza datelor existente deja la nivelul instituţiei şi a celor preluate prin 

protocoalele încheiate la nivel judeţean s-a elaborat şi s-a actualizat Registul Unic de 

Evidenţă a Asiguraţilor. În acest scop, datele din Registrul Unic de Evidenţă a 

Asiguraţilor se actualizează permanent în conformitate cu metodologia stabilită de 

CNAS . 

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

prin:  
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- creşterea gradului de implicare, implementare, integrare şi operare a 

proiectelor informatice naţionale (e – Romania şi e – Sănătate), în acest 

moment aplicându-se cu rezultate foarte bune Prescripţia electronică de 

către toţi medicii prescriptori.  

- utilizarea cardului national de sanatate, singurul instrument de validare 

si decontare a serviciilor medicale.  

În domeniul Agriculturii 

 Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dâmboviţa 

Activitățile  cuprinse  în Planul de acțiuni pentru anul 2021 au fost realizate în 

conformitate cu obiectivele propuse și asumate la început de an .  

Referitor la aplicarea prevederilor Hotărârilor de Guvern emise în vederea 

acordării ajutoarelor  de minimis pentru: tomate în spații protejate ,ca produs 

deficitar, producția de lână și purcei din rasele de porci Baza si Mangalița ,producția 

de usturoi,putem afirma: 

           - Referitor la aplicarea prevederilor Hotărârilor de Guvern emise în 

vederea acordării ajutoarelor  de minimis pentru: tomate în spații protejate ,ca produs 

deficitar, producția de lână și purcei din rasele de porci Bazna si Mangalița ,producția 

de usturoi,putem afirma: 

-pentru tomate  s-au inregistrat   59 cereri  de inscrieri  din care  s-au facut  

deconturi 41 

 - pentru usturoi Număr solicitanți înscriși în program  - 13 Număr solicitanți ale 

căror culturi au rodit   -9 

            Pentru programele de sustinere prin ajutor de minimis a crescatorilor de 

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

lanii  nu  au fost solicitari  in  acest an.  

       În ceeea ce privește accesarea  fodurilor europene prin elaborarea de 

proiecte, specificăm faptul că demararea sesiunilor de depunere a proiectelor la AFIR 

a fost  în sem  II. S-au  elaborate 

5 proiecte .  pentru Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri   

38  proiecte .  pentru submasura 6.3  ,,Dezvoltarea fermelor mici,, 

-16 elaborari documentatii de plata ,,Dezvoltarea fermelor mici,,(sm6.3) 

-2 elaborare documentatii de plata ,,(sm6.1) Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri   

 -6 modificari planuri de afacere 

 Un interes deosebit se manifestă din partea producătorilor agricoli pentru 

agricultura ecologică. Numărul operatorilor din acest domeniu este   71  cu fise  

inregistrare pentru anul 2021 din care 53 producatori, 7 procesatori ,1 flora 

spontana,2 exportatori,9 comercianti. 

Am avut in desfasurare programul privind gestionarea situațiilor de urgență 

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

 S-a  depus 1 cerere  pentru 7,5 . ha  culturi  vara  calamitate  

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  

   Activitatea principala desfasurata de institutia noastra este reprezentata de 

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

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

in cadrul acestei activitati denumite generic CAMPANIE SAPS. 
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   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 

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 . 

   Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa  
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Principalele acțiuni sanitare – veterinare și pentru siguranța alimentelor de 

control oficial, evaluare in functie de risc și prelevare de probe, au vizat respectarea 

planului strategic multianual în conformitate cu Ordinul nr. 35/2016 al ANSVSA, 

precum si programele nationale de control reziduuri si contaminanti, de monitorizare 

a zoonozelor, conform Ordinului 95/2007 al ANSVSA, Directiva 

99/2003/CE,Decizia 652/2013/CE. În acest sens s-au realizat un număr de 3839 

controale oficiale si evaluari in functie de risc  și un număr de 980 recoltări de 

probe din unitățile cu profil alimentar de origine animala. 

1. În cadrul controalelor oficiale/tematice care s-au desfașurat la nivelul unităților 

autorizate și cele înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, s-

a urmărit verificarea respectării normelor prevazute de legislația sanitară 

veterinară în vigoare, referitoare la: 

 cerințele generale de igienă a alimentelor conform prevederi Reg. CE nr. 

852/2004; 

 condițiile de igienă în timpul producției, depozitării, transportului și 

comercializării materiilor prime și produselor de origine animală 

(REG.CE nr.853/2004); 

 verificarea eligibilității materiilor prime; 

 verificarea trasabilității produselor conform Reg.178/2002/CE, 

Reg.1169/2011/CE; 

 verificarea respectării cerințelor de igienă stabilite de Reg. CE 852/2004 

pentru manipularea, prepararea, expunerea și servirea alimentelor; 

 verificarea implementării procedurilor bazate pe principiile HACCP si a 

programelor de autocontrol ale unitatilor. 

2. In scopul punerii pe piață a unor alimente sigure pentru consumul uman, s-au 

prelevat probe de alimente, ambalaje, teste de sanitatie si apă, pentru a fi 

verificate din punct de vedere microbiologic (Escherichia coli, Salmonella, 

Enterobacteriaceae, Listeria monocytogenes, Safilococ cp. ș.a.) si fizico-chimic. 

De asemenea s-au efectuat prelevari de probe pentru determinare de reziduuri și 

contaminanți, alergeni, aditivi alimentari, rezistenta antimicrobiana, conform  

Ord. nr. 35/2016 al ANSVSA și a Programelor Naționale specifice si in 

conformitate cu legislatia europeana. 

3. Pe parcursul desfașurării planului strategic multianual pot interveni modificari, 

in functie de cerintele ANSVSA, in conformitate cu legislația specifică în 

vigoare si/sau in functie de tipul de activitate, sub aspectul continuitatii, al 

obiectivelor autorizate/inregistrate sanitar veterinar.  

4. În cadrul tuturor controalelor efectuate au fost aplicate un numar de 156 amenzi 

contravenționale în valoare totală de 10925500 lei, conform HG 984/2005, 31 

avertismente, conform OG 2/2001 si s-au emis 3 ordonanțe de suspendare 

temporara a activității si 1 ordonanta de interzicere a activitatii. 

 

Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița 

 Acţiuni privind activitatea principală de înregistrare sporadică a imobilelor în 

cadastru și cartea funciară (în sistemul integrat e-terra), detaliate pe servicii care au 

fost realizate în perioada raportată: 

 



49 

 

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

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

Imobiliară pentru anii 2018 -2021, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Dâmboviţa și-a propus să realizeze cu prioritate în anul 2021 următoarele acţiuni: 

 

I. Continuarea proiectelor aflate în derulare: 

 

o Programul Național de Cadastru și Carte Funciară lucrări de înregistrare 

sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară în 

comunele Comișani, Șotânga – recepție finală, în comuna Băleni – derulare 

lucrări de specialitate; 

o Demararea lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din fonduri structurale 

și de investiții europene, în cadrul Axei prioritare 11 din Programul Operațional 

Regional 2014-2021 în 15 UAT-uri conform listei aprobate prin Ordinul comun 

nr. 6962/1743/389/1522/2017, publicată în Monitorul Oficial, Prtea I nr. 

962/05.12.2017; 

o Lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru 

și Carte Funciară pe sectoare cadastrale în extravilan, finanțate în temeiul 

O.U.G. nr. 35/2016 – Finanțate III – 2018-2021, Finanțare IV 2018-2021 – 45 

contracte în derulare; 

o Proiectul ,,Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale – 

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

Dezvoltarea Capacității Administrative; 

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

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

Dezvoltarea Capacității Administrative; 

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

un cadru european unitar’’  cofinanțat din Fondul Social European prin 

programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, axa prioritară 2 

o Upgradarea sistemului E-Terra 3 în vederea asigurării suportului compatibil cu 

Directiva INSPIRE pentru implementarea instrumentelor structurale”, cod 

SMIS:47995, cofinanţat din Fondul  European pentru Dezvoltare Regională prin 

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, 2007-2013, Axa Prioritară 1 – 

„Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea 

programelor”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin POAT 2007-2013; 

 

II.  Activități curente conform specificului instituției noastre: 

 

- coordonarea şi controlul privind executarea lucrărilor de cadastru şi 

înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la 

nivelul judeţului; 

- realizarea activităţilor ce decurg din lucrările de înregistrare sistematică din 

cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară; 

- verificarea şi controlul privind executarea lucrărilor de topografie, geodezie 

şi cadastru la nivelul judeţului; 
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- avizarea şi recepţia lucrărilor tehnice de specialitate efectuate la nivelul 

judeţului, conform legislaţiei în vigoare; 

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

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

persoane interesate;  

- înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;  

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

şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil;  

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

judecată, a expertizelor judiciare în domeniile topografie, cadastru şi 

geodezie; 

- avizarea suportului totpografic necesar realizării planului urbanistic general 

al unităţilor administrativ-teritoriale; 

- autorizarea persoanele fizice care execută lucrări tehnice de cadastru în 

condiţiile regulamentului de autorizare; 

- verificarea şi controlul activității persoanelor fizice care execută lucrări de 

specialitate; 

- verificarea periodică a stării fizice a punctelor din reţeaua geodezică 

naţională şi reţeaua de nivelment naţională şi asigură mentenanţa acestora, 

cu sprijinul şi sub coordonarea Centrului Naţional de Cartografie; 

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

terenurile şi construcţiile și comunicarea acestora către autorităţile publice şi 

alte instituţii interesate; 

- participarea la realizarea proiectelor interne şi internaţionale în care este 

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

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

constituite, în condiţiile legii; 

- colaborarea cu instituţiile publice abilitate, în vederea recuperării creanţelor 

şi prejudiciilor datorate bugetului de stat în vederea executării sarcinilor 

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

în cadrul oficiului teritorial şi comunicarea informaţiilor identificate privind 

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

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

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

- îndeplinirea atribuţiilor tehnice specifice în cadrul comisiei judeţene pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, precum şi în 

colectivul de lucru organizat pentru sprijinirea acesteia; 

- alte activități specifice.  

 

 

 

În domeniul Protecţia Mediului, Ape și Păduri,  

1.   Capacitate administrativă 

 Dezvoltarea Sistemului de control managerial intern, conform cu 

cerinţele Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600 

din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice. 
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Stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data de 

31 decembrie 2021 la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița: sistem 

parțial conform.  

2. Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale: 

 Asigurarea funcţionării staţiilor de monitorizare automată a 

calităţii aerului din Târgovişte şi Fieni, a transferului de date şi a 

informării publicului privind calitatea aerului. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa gestionează două staţii automate de 

monitorizare a calităţii aerului  amplasate la Târgovişte (DB1) şi la Fieni (DB2) ale 

căror rezultate momentane sunt transmise şi procesate continuu în Reţeaua Naţională 

de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA). Poluanţii monitorizaţi, metodele de 

măsurare, valorile limita (VL), pragurile de alerta şi de informare, precum şi criteriile 

de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind 

protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările 

europene. Cele două staţii sunt similare şi monitorizează în timp real parametrii 

meteo (temperatură, viteza vântului, direcţia vântului, intensitatea radiaţiei solare, 

cantitatea de precipitaţii, presiunea atmosferică), poluanţii gazoşi (oxizi de azot, 

dioxid de sulf, monoxid de carbon, ozon troposferic) şi pulberile în suspensie 

(respirabile - fracţia PM 10). 

Periodic se desfășoară acțiuni de validare a datelor de calitate aer și intervenții de 

etalonare a analizoarelor de la stații. Activitatea de service și întreținere a stațiilor 

automate a fost asigurată de operatorul național desemnat, în baza contractelor 

subsecvente încheiate de autoritatea centrală de mediu. 

Zilnic, pe baza datelor validate, se elaborează Buletinul pentru informarea publicului 

cu privire la calitatea aerului în judeţul Dâmboviţa, care se afișează pe site-ul 

instituției (http://apmdb.anpm.ro/).  

Pentru perioada ianuarie - decembrie 2021, la stațiile de monitorizare automată a 

calității aerului DB-1 si DB-2 au fost atinse capturi de date cu valori in domeniul 

93,4% - 100 % pentru stația DB-1 și 88,8 % - 95,6 % pentru stația DB-2, funcție de 

starea tehnică a echipamentelor.  

 Elaborarea, împreună cu titularii de activitate şi cu autorităţile 

implicate, a planurilor de acţiune pe termen scurt atunci când, într-

o anumită zonă sau aglomerare, există riscul de depăşire a 

pragurilor de alertă şi/sau riscul ca nivelurile poluanţilor să 

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

ţintă prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător. 

Pe parcursul anului 2021 nu au fost inițiate de către APM Dâmbovița, planuri de 

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

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

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

 Realizarea inventarului judeţean de emisii de poluanţi în atmosferă 

pentru anul 2020 

http://apmdb.anpm.ro/
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Activitățile specifice inventarierii emisiilor de poluanți în atmosferă (pentru anul 

2020) s-au derulat începând cu luna decembrie 2021, odată cu deschiderea sesiunii de 

raportare la nivel național. În prezent sesiunea este în curs de derulare, cu termen 

06.03.2022.  

 Elaborarea raportului anual privind calitatea aerului pentru anul 

2020 și transmiterea către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului 

(CECA) din cadrul ANPM 

Raportul pentru anul 2020 privind calitatea aerului înconjurător în județ a fost realizat 

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

a fost afișat pe site-ul instituției. 

 Actualizarea datelor din inventarul instalaţiilor care intră sub 

incidenţa Directivei 94/63/ CE privind controlul emisiilor de 

compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea benzinei şi 

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

Legea 264/2017 

Acţiuni întreprinse: actualizarea periodică a inventarului instalaţiilor aflate sub 

incidenţa directivei, monitorizarea certificării periodice a stării tehnice a instalaţiilor 

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

Dâmboviţa sunt în funcțiune 81 de stații de benzină și 290 containere mobile, sub 

incidenţa Directivei 94/63/CE. Actualizarea datelor prin intermediul aplicației 

dedicate din cadrul Sistemului Integrat de Mediu este în curs de realizare. 

3. Managementul deşeurilor  

Pe parcursul anului 2021 au fost elaborate bazele de date privind: vehiculele scoase 

din uz colectate/tratate; cantitățile de DEEE - uri colectate și tratate; deșeurile de 

baterii si acumulatori; gestiunea și controlul bifenililor policloruraţi și ale altor 

compuși similari; gestionarea uleiurilor uzate; chimicalele.  

Ca urmare a disfuncționalității repetate a aplicației online de raportare a datelor în 

Sistemul Integrat de Mediu (SIM) gestionat de către ANPM, bazele de date privind 

generarea și gestionarea deșeurilor și ambalajele și deșeurile de ambalaje se află în 

diferite stadii de derulare. 

4. Evaluarea impactului asupra mediului prin: 

 Completarea Registrului Naţional al Poluanţilor Emişi şi 

Transferaţi (E-PRTR)  

Din cauza unor probleme tehnice care au afectat aplicația electronică SIM (Sistemul 

Integrat de Mediu), sesiunea de raportare aferentă anului 2020, nu a fost deschisă. 

 Reinventarierea instalaţiilor din judeţ care utilizează solvenți 

organici, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale  

Au fost inventariate 17 instalații care utilizează solvenți organici potrivit prevederilor 

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

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

 Reinventarierea obiectivelor din judeţ, care intră sub incidenţa 

Directivei SEVESO  
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Actualizarea informațiilor privind amplasamentele din județ care se încadrează sub 

incidența Directivei SEVESO se realizează semestrial și se comunică Agenției 

Naționale pentru Protecția Mediului.  

5. Evaluarea stării actuale a factorilor ecologici prin: 

 Elaborarea rapoartelor lunare privind starea mediului în judeţul 

Dâmboviţa în anul 2021, precum şi a raportului anual privind 

starea factorilor de mediu în județ în anul 2020 

Rapoartele privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa, realizate lunar pentru anul 

2021, precum și raportul anual pentru anul 2020, sunt disponibile publicului interesat 

pe pagina de Internet a instituției noastre.  

 Monitorizarea situaţiilor de urgenţă cu relevanță pentru domeniul 

protecției mediului, produse pe raza administrativ-teritorială a 

județului Dâmbovița, participarea la acțiunile de  evaluare  a 

efectelor asupra mediului  

Agenția Protecția Mediului Dâmbovița monitorizează situaţiile de urgenţă care 

afectează mediul, produse pe raza administrativ-teritorială a județului şi le raportează 

către Agenția Națională pentru Protecția Mediului şi  Centrul Operativ pentru Situaţii 

de Urgenţă (C.O.S.U.) al Ministerului Mediului, la termenele impuse în Ordinul 

Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 2579/09.07.2012 pentru aprobarea fluxului 

informaţional - decizional de avertizare alarmare în cazul producerii unor situaţii de 

urgenţă generate de riscurile specifice Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

 Monitorizarea stadiului acţiunilor cuprinse în Planul Local de 

Acţiune pentru Mediu al judeţului Dâmboviţa şi a stadiului 

proiectelor din judeţ cuprinse în Planul Naţional de Acţiune pentru 

Mediu 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Dâmboviţa se află în etapa de 

implementare a variantei revizuite, versiunea II 2013, aprobată prin Hotărârea 

267/28.11.2013 a Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Implementarea acţiunilor cuprinse 

în PLAM are drept scop final îmbunătăţirea progresivă a calităţii factorilor de mediu 

în judeţul Dâmboviţa, în concordanţă cu obiectivele dezvoltării durabile şi măsurile 

prioritare impuse prin legislaţia de mediu. 

În luna septembrie 2021 a fost realizată monitorizarea pentru semestrul I 2021, 

constatându-se următoarele: din totalul de 60 de acțiuni au fost realizate 43 acțiuni 

(71,67%), 13 acțiuni sunt în curs de realizare (21,66 %), 2 acțiuni anulate (3,33%) și 

1 acțiune amânată (1,67%) și 1 acțiune nerealizată (1,67%).  

 Încheierea de parteneriate de colaborare în domeniul educaţional 

cu organizaţii nonguvernamentale (ONG-uri) în vederea realizării 

unor acţiuni privind protecţia mediului 

În perioada 01.01-31.12.2021 au fost încheiate 3 parteneriate cu şcoli din judeţ, 

în vederea realizării unor acţiuni privind protecţia mediului. 

Cu ocazia controalelor efectuate de Garda Naţională de Mediu – 

Comisariatul Judeţean Dâmboviţa în vederea prevenirii, constatării şi sancţionării 

încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, s-au realizat: 
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 - 366 inspecţii planificate, reprezentând 100,27% faţă de totalul propus de 365;  

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

de 77; 

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

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

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

dispus o suspendare a activităţii (sancţiune complementară); 

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

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

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

necontestate -  29 amenzi, a fost 1 amendă comunicată în vederea executării silite; au 

fost 2 amenzi contestate în instanţă; de asemenea, s-au aplicat şi 24 avertismente; S-

au dispus 2 suspendări ale activităţii (sancţiuni complementare);   

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

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

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

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

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

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

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

În domeniul Infrastructură de Transport 

Conform Planului de acțiuni pe anul 2021, pentru realizarea în județ a 

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

propus implementarea unor obiective de investiții privind Infrastructura de transport și 

alte domenii de activitate. 

1. Programul cu lucrările şi obiectivele finanţate din sume defalcate din 

T.V.A. şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

Total  alocat 2021        - 21.467.000 lei  

Realizat 2021   - 19.078.000 lei 

 

Principalele activităţi realizate în anul 2021, conform programului de reparaţii 

şi întreţinere drumuri şi poduri, au fost următoarele: 

- Întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice (plombe)  -  2.017.591 lei (≈22.000 m2 

) 

- Tratamente bituminoase    -     934.078 lei (≈ 20,0 km) 

- Covoare bituminoase     -  7.528.838 lei (≈ 22,37 km) 

- Asigurare scurgere ape din zona drumului  -     843.480 lei 

- Siguranţa circulaţiei     -  1.220.102 lei 

- Întreținere curentă poduri    -     239.914 lei 

- Întreținere drumuri pietruite   -     734.062 lei (≈ 25,0 km) 

- Întreținere periodică poduri    -     252.161 lei 

- Șanțuri și rigole pavate, accese proprietăți  -     263.136 lei 

- Lucrări accidentale     -     375.576 lei 
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- Întreținere curentă pe timp de iarnă   -  4.034.456 lei 

 

 reparaţii drumuri judeţene asfaltate (plombe) –2.017.591 lei/22.000 mp, 

pe: DJ 701B, DJ 702E, DJ 710, DJ 711A, DJ 711B, DJ 712, DJ 714,  DJ 716, 

DJ 718A, DJ 720A,            DJ 720C și DJ 724, în localităţile: Ciocănești, 

Dragomirești, Cobia, Bezdead, Potlogi, Corbii Mari, Lungulețu, Bucșani, 

Șotânga, Brănești, Moroeni, Glodeni, Răzvad, Finta, Cornești, Gura Ocniței, 

Ocnița, Malu cu Flori, Pucheni 

 

 tratamente bituminoase - 934.078 lei/≈ 20,0 km, pe DJ 710, DJ 711B și DJ 

711C în localitățile Bezdead, Bucșani și Băleni 

 

 covoare bituminoase - 7.528.838 lei/ 22,37 km pe DJ 702B, DJ 702E, DJ 

702J, DJ 710,      DJ 711B și DJ 721, în localitățile Raciu, Lucieni, 

Dragomirești, Cobia, Morteni, Bezdead, Nucet și Văcărești. 

 

 Siguranţa circulației,  valoare  1.220.102 lei,  semnalizare rutieră 

orizontală/verticală și parapeți de protecție 

 

 Întreținere curentă poduri – valoare  239.914 lei, înlocuire, reparații și 

vopsitorii  parapeți mână curentă la poduri DJ 722, DJ 711D, DJ 710A, DJ 

710B, DJ 712A și DJ 702B  în localitățile Nucet, Sălcioara, Lungulețu, Valea 

Lungă, Pietrari și Voinești. 

 

 Asigurare scurgere ape prin podețe tubulare – 843.480 lei, podeț transversal pe 

DJ 401A la Tomșani, podețe transversale pe DJ 714 – 9 buc. 

 

2. Programul obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul propriu 

 

Total  alocat 2021           - 121.537.000 lei, din care:  

Buget local      -   85.063.000 lei 

O.U.G. 28/2013      -  36.474.000 lei 

 

Decontat 2021     -   64.117.722 lei, din care: 

Buget local      -   46.681.695 lei 

O.U.G. 28/2013      -  17.436.027 lei 

 

 

 În cursul anului 2021 au fost continuate sau demarate  lucrările la unele 

obiective  de drumuri județene și locale, printre care amintim:  

- Pod peste Sabar pe DJ 401 A la Odobeşti 
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- Punere în siguranță pod peste Argeș pe DJ 711A, km 36+904 la Potlogi 

- Pod pe DJ 711E km 3+680 peste râul Ialomița la Ibrianu 

- Lucrări de întreținere periodică a drumurilor județene prin covoare bituminoase 

pe DJ 702B Gemenea (DN 72A) - Cândești Vale - Priboiu - Tătărani - Căprioru 

- Mănești - Drăgăești - Decindeni - Râncaciov - Ungureni - Lucieni (L=39,745 

km) , DJ 702A sector Potocelu - Ludești - Hulubești - Valea Mare - Livezile – 

Voia (L= 18,665 km) și  DJ 712A  sector Râu Alb - Gura Bărbulețului - 

Pietrari - Aluniș - Manga – Izvoarele (L= 15,566km)  

- Obiective de infrastructură rutieră derulate în asociere de către Consiliul 

județean Dâmbovița cu unele unități administrartiv-teritoriale (Petrești, Poiana, 

Bezdead, Brănești, Cobia, Mătăsaru, Gura Șuții, Corbii Mari, Șotânga, I.L. 

Caragiale, Dărmănești, Dobra, Văleni Dâmbovița, Cornățelu, Pietrari) 

 

 

Menționăm că, fenomenele hidrometeorologice produse, în zona de nord a 

judeţului Dâmboviţa, în perioada lunii iulie 2021, au determinat creşteri semnificative 

ale nivelului şi debitului cursului râului Ialomița,  acestea afectând  drumul județean 

DJ 714, pe mai multe sectoare, determinând închiderea circulației.  

În acest sens, s-a intervenit cu lucrări în primă urgență, de reafcere a 

sectoarelor avariate, în vederea redaării în circulație a drumului județean care asigură 

legătura către zona Peștera.  

 

 

De asemenea, în cursul anului 2021, au fost finalizate lucrările la obiectivele:  

-  Pod pe DJ 714 A Moroieni - Pucheni- Valea Brăteiului km 7+600 

- Amenajare podețe tubulare și căi de acces proprietăți pe DJ 601A km 32+605 - 

km 33+665 la Slobozia Moară, județul Dâmbovița 

- Pod pe DJ 722 la Mircea Vodă 

- Covor bituminos DJ 711D Românești – Potlogi 

- Covor bituminos DJ 720A Mărcești - Gheboaia, L = 6,0 km 

- Punere în siguranță DJ 710B, str. Principală, pct. ,,Buleandră”, comuna 

Vișinești 

- Lucrări de întreținere periodică a drumurilor județene prin covoare bituminoase 

- lot 3 -  DJ 721, sector Costeştii din Deal (DN 7)-Produleşti Gura Şuţii-

Persinari-Văcăreşti - (L = 20,55 km) şi DJ 401A , sector Miuleşti – Mărunţişu 

– Tomşani – Poroinica – Mogoşani - Merii(C.F.)- (L=22,915 km) 

- Modernizare drumuri de interes local în comuna Glodeni, județul Dâmbovița 

(asociere cu consiliul local Glodeni) 

- Ranforsare DC 150 în satul Voinești, comuna Voinești, județul Dâmbovița 

(asociere cu consiliul local Voinești) 
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- Modernizare drumuri locale în comuna Odobești (asociere cu Consiliul Local 

Odobești) 

- Modernizare străzi în comuna Voinești sat Izvoarele județul Dâmbovița 

(asociere cu Consiliul Local Voinești) 

- Asfaltare str. Țarina XIII  în comuna Moțăieni, județul Dâmbovița (asociere cu 

Consiliul Local Moțăieni) 

- Asfaltare str. Țarina VII  în comuna Moțăieni, județul Dâmbovița (asociere cu 

Consiliul Local Moțăieni) 

- Modernizare drumuri de interes local în comuna Dragodana, judeţul 

Dâmboviţa (asociere cu Consiliul Local Dragodana) 

- Modernizare străzi în comuna Tătărani județul Dâmbovița 

- Reabilitare drumuri comunale  pe lungimea de 2 km în comuna Vlădeni, 

județul Dâmbovița (asociere cu Consiliul Local Vlădeni) 

- Modernizare străzi în comuna Ciocănești, județul Dâmbovița (asociere cu 

Consiliul Local Ciocănești) 

- Modernizare DC 501 în comuna Comișani, sat Lazuri, județul Dâmbovița 

(asociere cu Consiliul Local Comișani) 

- Asfaltare drumuri de interes local în comuna Dragomireşti, L = 3,169 km  

(asociere cu consiliul local Dragomireşti) 

- Îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 702L Scheiu de Sus - Scheiu de Jos km 

10+450 - 14+450 (asociere cu consiliul local Ludeşti) 

- Îmbrăcăminte asflatică uşoară pe DJ 710B, de la intrare în comuna Vişineşti 

până în centrul civic Vişineşti, la monument  (asociere cu consiliul local 

Vişineşti) 

- Modernizare drumuri de interes local în comuna Vișina, județ 

Dâmbovița(asociere cu Consiliul Local Vișina) 

- Modernizare infrastructură rutieră în sat Niculești, comuna Niculești, județul 

Dâmbovița – etapa I (asociere cu Consiliul Local Niculești) 

- Modernizare drumuri comunale, comuna Morteni, județul Dâmbovița (asociere 

cu Consiliul Local Morteni) 

- Lucrări de reabilitare și modernizare străzi 

- (asociere cu Consiliul Local Moreni) 

- Modernizare DC 58 Cătunu-Ghinești, comuna Sălcioara, județul 

Dâmbovița (asociere cu Consiliul Local Sălcioara) 

Program finanţat conform OUG nr. 28/2013 

 

În cadrul acestui program, în cursul anului 2021, au fost continuate lucrările la 

obiectivele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, după cum 

urmează: 

1. 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-



58 

 

Vişina-Petreşti, km 22+000-km 41+694(19,694 km) 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) 

2. Pod peste Sabar pe DJ 401 A la Odobeşti 

3. Pod pe DJ 711E km 3+680 peste râul Ialomița la Ibrianu 

4. Pod pe DJ 701 peste râul Argeș, km 31+040 la Ungureni, Corbii Mari, 

acestea având stadii avansate de execuție, urmând ca în cursul anului 2022, 

acestea să fie finalizate. 

 

În domeniul Ordinii și Liniştii Publice,  

Având în vedere problemele identificate şi solicitările cetăţenilor, precum şi 

evoluţia situaţiei operative înregistrate la nivelul judeţului şi priorităţile 

Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Dâmboviţa şi-a stabilit priorităţile de acţiune şi obiectivele pentru anul 2021, 

urmărind îndeplinirea cerinţelor de realizare a unei instituţii poliţieneşti pe principii 

democratice şi moderne, aflate în slujba cetăţeanului. 

Astfel, în baza priorităţilor de acţiune stabilite, au fost obţinute următoarele 

rezultate: 

 

I. Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului 

   

    Pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, precum şi pentru 

prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, structurile operative ale 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au organizat şi executat un număr de 

5.555 de acţiuni operative și 64 razii. 

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

deplasarea poliţiştilor la faţa locului (total 7.454 apeluri), aplicând principiul „„cceell  

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

primele 10 minute de la sesizare în 98,27% din cazuri (7.325 apeluri). 

Pe raza judeţului Dâmboviţa au fost sesizate 12.799 infracțiuni (-521), din 

care 1003 de natură economico-financiară (+47), 9742 de natură judiciară (-663), 

respectiv 2054 de altă natură (+95).  

Ponderea infracționalității din mediul rural este reprezentată de infracțiunile 

de natură judiciară, care reprezintă 85,23%, în timp ce infracțiunile de natură 

economico-financiară reprezintă numai 5,67%, iar cele de altă natură 9,1%.  

Din totalul de 9742 de fapte judiciare sesizate, 1228 au fost stradale, iar  

dintre acestea, în mediul urban au fost sesizate 560 fapte (46 % din total), iar în 

mediul rural au fost sesizate 668 fapte (54 % din total). Pe genuri, criminalitatea 

stradală sesizată se prezintă astfel: loviri sau alte violențe 572, tâlhărie 11 (+7), furt 

230 (-2), distrugere 199. 

Activităţile desfăşurate în teren de efectivele de poliţie au condus la 

descoperirea în flagrant a unui număr de 947 infracţiuni, din care 4 de natură 

economico-financiară, 122 de natură judiciară şi 821 de altă natură. 
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Pe linia prevenirii criminalităţii s-au derulat activităţi în cadrul următoarelor 

programe/proiecte/campanii, astfel: Programul de prevenire a infracţiunilor contra 

patrimoniului; Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a  victimizării  

minorilor; Programul pentru prevenirea violenţei în familie, Programul pentru 

prevenirea violenței domestice și a agresiunilor de natură sexuală, Proiectul 

„ATENȚIE! E VIAȚA TA”, Programului de prevenție a victimizării minorilor 

”ÎMPREUNĂ PUTEM SCHIMBA LUMEA!”, Programul Național ”ȘCOALA 

ALTFEL”, Campania pentru prevenirea furturilor din locuințe ”Hoții îți invadează 

intimitatea”, Proiectul” Fără Discriminare”, Campania” CATALOGUL DE 

FURTURI”, Programul ”Școala Siguranței Tedi”, Campania ,, Selfie-ul pe tren nu 

ia like-uri, ia vieţi ” și Campania ,,BRIGHT SKY . 

II. Creşterea capacităţii operaţionale, de prevenire şi combatere a formelor 

de criminalitate transnaţională, pe segmentele aflate în atenţia Uniunii Europene, 

respectiv: trafic de fiinţe umane, migraţie ilegală, fraude pe internet, folosirea 

cardurilor falsificate, trafic de droguri, spălarea banilor etc., pentru a putea 

preveni un potenţial export de criminalitate către celelalte state ale Uniunii 

Europene 

 

La nivelul structurilor de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Dâmboviţa, s-au desfăşurat activităţi de supraveghere faţă de 8 

grupuri infracţionale din categoria celor nestructurate / organizate, a celor care 

comit infracţiuni grave ori cu moduri de operare deosebite, respectiv a celor de 

notorietate - care pot genera conflicte stradale, cu impact mediatic major şi care prin 

modul de acţiune încearcă acapararea unor noi sfere de influenţă prin acţiuni violente, 

de natură să afecteze grav ordinea şi liniştea publică,fiind identificati pana in prezent 

un numar de 53 membrii, si reusindu-se destructurarea unui grup infractional 

format din 7 membrii, astfel că în prezent sunt supravegheate  7 grupuri. 

In urma finalizarii cercetarilor in cadrul unor dosare penale in care au fost 

cercetati membrii grupurilor infractionale s-a propus instantelor de judecata prin 

unitatile de Parchet competente trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a 

unui numar de 14 persoane fata de care au fost efectuate cercetari pentru 

comiterea unor infractiuni grave, cu moduri de operare deosebite de natură să 

afecteze grav ordinea şi liniştea publică .  

Pentru prevenirea exportului de criminalitate au fost înaintate prin Centrul de 

Cooperare Poliţienească Internaţională un număr de 8 mesaje operative, referitoare 

la persoane urmărite – posesoare M.E.A., vehicule furate care fac obiectul traficului 

internaţional, precum şi cetăţeni români despre care există date şi informaţii că 

pregătesc comiterea sau comit infracţiuni pe teritoriul statelor membre U.E. 

Totodată, au fost efectuate verificări într-un număr de 32 lucrări privind 

solicitări ale Centrului de Cooperare Polițienească Internațională și Direcției de 

Investigații Criminale cu privire la cetăţeni români cercetați pentru comiterea de 

infracţiuni pe teritoriul altor state. 

  

III. Dezvoltarea capacităţii de acţiune pe linia criminalităţii economico-

financiare, pentru păstrarea unui climat de afaceri curat şi abordarea problemelor 

din perspectiva antreprizei criminale 
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În scopul asigurării unui climat de afaceri curat, s-a acţionat permanent pentru 

prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, fiind puse în aplicare conceptele de 

acţiune „cumul de competenţe în echipe mixte”, „intervenţii zonale pentru crearea 

unui climat de afaceri curat” şi „antrepriză criminală”, urmărindu-se combaterea 

fenomenului evazionist în domeniile de activitate economică caracteristice judeţului 

Dâmboviţa.  

Astfel, în perioada analizată, au fost sesizate 820 de infracțiuni de natură 

economico-financiară, cu 21 mai puține față de perioada similară a anului 2020, 

fiind începută urmărirea penală față de faptă pentru 797 infracţiuni și continuată 

urmărirea penală față de 351 persoane. Totodată, ne-am declinat competenţa cu 

privire la 41 infracţiuni din acest domeniu, pentru care au fost cercetate 39 persoane. 

Activitatea desfăşurată pe linie de evaziune fiscală a avut la bază în 

continuare măsurile generale comune tuturor domeniilor prioritare de intervenţie 

stabilite în PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE.  

 La nivelul judeţului Dâmboviţa, în baza Planului teritorial comun de acţiune,  

GRUPUL DE LUCRU OPERAŢIONAL format din reprezentanţi ai D.I.I.C.O.T. - 

Biroul Teritorial Dâmboviţa, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Dâmboviţa,  Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, Serviciului Judeţean de 

Protecţie Internă Dâmboviţa, Serviciului Român de Informaţii - Direcţia Judeţeană de 

Informaţii Dâmboviţa și Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, şi-a 

desfăşurat activitatea lunar, având ca scop intensificarea activităţilor de combatere a 

evaziunii fiscale în cele 9 domenii prioritare de intervenţie. 

Astfel, în acest domeniu, am înregistrat un număr de  37 dosare penale, iar din 

totalul de 266  aflate în lucru, au fost soluţionate  68, din care 19 cu propuneri de 

trimitere în judecată. 

Pe linia prevenirii şi combaterii infracţionalităţii în ceea ce priveşte proprietatea 

intelectuală, la  01.01.2021 se aflau în lucru un număr de 58 dosare penale,  iar în12  

luni   2021 nu au fost înregistrate dosare penale. În perioada de referință au fost 

soluționate un  număr de 22 dosare penale dintre care 6 cu RTUP, rămânând în lucru 

un număr de 47 

De la începutul anului 2021,  în cadrul  liniei de muncă combaterea 

infracţiunilor de corupţie sau asimilate acestora, au fost înregistrate 268 dosare 

penale, din care 81 cu sesizare din oficiu.  

În urma probatoriului administrat în dosarele penale instrumentate, au fost 

emise 21 rechizitorii. 

IV. Prevenirea, combaterea şi descoperirea infracţiunilor de natură judiciară 

şi implementarea metodelor şi tehnicilor moderne de investigare, specifice poliţiilor 

din statele europene 

 

 În vederea cunoaşterii grupărilor infracţionale organizate din categoria 

celor care pot genera conflicte stradale, cât şi a celor nestructurate din categoria 
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celor care săvârşesc infracţiuni de natură judiciară grave ori cu moduri de operare 

deosebite, respectiv a celor de notorietate - care pot genera conflicte stradale, cu 

impact mediatic major şi care prin modul de acţiune încearcă acapararea unor noi 

sfere de influenţă prin acţiuni violente, de natură să afecteze grav ordinea şi liniştea 

publică, au fost desfăşurate activităţi specifice, investigative, de cercetare penală şi 

criminalistice care sa aiba ca finalitate atat prevenirea şi combaterea conflictelor 

violente provocate de membrii acestora precum si documentarea acestora în cadrul 

unor dosare penale.  

Exemple: 

1. La data de 15.06.2021, au fost executate activități procedurale, sub directa 

îndrumare a procurorului competent, de punere în executare a unui număr de trei  

percheziții la sediul primăriei unei comune de pe raza județului Dâmbovița, la sediul 

S.P.C.L.E.P. local și la domiciliul primarului acestei U.A.T., într-un dosar penal în 

care erau efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu 

în formă continuată, prev. de art. 297, alin.1 C.P., cu aplicarea disp. art. 35, alin. 1 

Cod penal și art. 77, lit. a din Cod penal, cu referire la art. 29, art. 30, art. 31, alin. 1 și 

2 și art. 32, alin. 1 din O.U.G. 97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința și 

actele de identitate ale cetățenilor români, fals material în înscrisuri oficiale în formă 

continuată, prev. de art. 320, alin. 2 din C.P., cu aplicarea disp. art. 35, alin. 1 C.P. și 

art. 77 lit. a din C.P., fals informatic în formă continuată, prev. de art. 325 din C.P., 

cu aplicarea disp. art. 35 alin. 1 C.P. și art. 77, lit. a C.P. și fals intelectual în forma 

continuată prev. de art. 321 alin 1 C.P., cu aplicarea disp. art 35 C.P. si art. 77 lit. a 

C.P.   

În urma administrării probatoriului în cauză, prin ordonanța organelor cercetare 

penală, confirmată de procuror, s-a dispus efectuare în continuare a umăririi penale, 

față de 7 suspecți a fost dispusă măsura preventivă a reținerii, pe o durată de 24 de ore 

și au fost introduși în cadrul C.R.A.P. al I.P.J. Dâmbovița, iar ulterior prin ordonanța 

procurorului din 16.06.2021 a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva celor 7 

inculpați, aceștia fiind prezentați Jucătorie Târgoviște cu propunere de arestare 

preventivă.     

Cu această ocazie, judecătorul de drepturi și libertăți a respins propunerea 

organelor de urmărire penală și a dispus luarea măsurii preventive a arestului la 

domiciliu pe o perioadă de 30 de zile față de acestia. 

2. Urmare a cercetărilor efectuate într-un dosar penal înregistrat la Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Târgoviște, cu privire la săvârșirea de către un suspect a 

infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, în modalitatea 

prevăzută de art. 342 alin. 1 din C.P., cu aplicarea art. 41 alin. 1 din C.P. ( în stare de 

recidivă ), comisă la data de 31.07.2021 când acesta a postat pe contul său de 

utilizator din cadrul rețelei de socializare Facebook, un clip audio-video, în cuprinsul 

căruia : consumă alcool, pare că inspiră pe nas substanțe halucinogene, arată un 

încărcător cu mai multe cartușe cu glonț ( pare muniție letală ), pe care-l introduce 

într-un pistol, arată o grenadă (cu corpul ce pare a fi din plastic ) și are un monolog 

amenințător la adresa Inspectorului Șef al I.P.J. Dâmbovița, la propunerea organelor 

de urmărire penală, pentru identificarea armamentului /muniției/grenadei folosite de 
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acesta, Judecătoria Târgoviște, a încuviințat efectuarea unui număr de 11 percheziții 

domiciliare. 

La domiciliul uneia dintre persoanele percheziționate, prin folosirea unui 

detector de metale, în grădina curții de locuit și la o distanță de 76 metri de 

locuință/imobil a fost săpată o groapa în zona indicată de semnalul detectorului, fiind 

identificat la o adâncime de 53 cm un sac din plastic semitransparent, în interiorul 

căruia au fost găsite: un pistol cu inscripția Crvena Zastava, cal. 7,55 MM. 1.70 și un 

încărcător cu șapte cartușe cu glonț, introdus în corpul pistolului;  o grenadă 

prevăzută cu element percutor și inel de acționare, asamblată, cu inscripția 11-01-456, 

GMIL.  

În baza mandatului de aducere, persoana percheziționată a fost audiată în 

calitate de suspect pentru favorizarea făptuitorului, în varianta prevăzută de art. 269 

alin. 1 din C.P. și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, în varianta 

prevăzută de art. 342 alin. 1 din C.P., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.P. (în 

concurs real de infracțiuni), constând în aceea că : în perioada 01 – 02.08.2021, a 

acordat sprijin suspectului, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor și 

tragerii sale la răspundere penală în cadrul dosarului penal, prin aceea că, la 

solicitarea acestuia, s-a deplasat și a preluat de la domiciliul lui din municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița, armamentul, tip pistol letal, marca ”CRVENA 

ZASTAVA, CAL. 7,55 MM. 1.70” și muniția aferentă, respectiv 7 cartușe cu glonț – cu 

care acesta s-a postat în clipul audio-video pe contul său de pe rețeaua de socializare 

Facebook, din ziua de 31.07.2021, fără drept, nefiind deținător legal de arme sau 

muniții de niciun fel, le-a transportat și le-a îngropat în grădina locuinței mamei sale, 

în scopul împiedicării identificării acestora de către organele de cercetare penală.  

3. În ziua de 07.09.2021, în jurul orelor 21:26, o persoană din municipiul 

Târgoviste, a sesizat prin SNUAU 112  că a fost agresat de către alte două persoane, 

în timp ce se afla în Parcul Chindia din municipiul Târgoviște. Din primele verificări 

s-a stabilit faptul că, în seara zilei de 07.09.2021, în jurul orelor 21:20, patru bărbați, 

aflându-se în incinta Parcului Chindia din municipiul Târgoviște, în zona corturilor 

unde se servesc produse alimentare, pe fondul unei stări conflictuale mai vechi, i-au 

agresat cu pumnii și cu picioarele, precum și cu obiecte contondente pe doi bărbați ce 

se aflau la o masă împreună cu mai mulți membri ai familiei, printre care și minori. În 

cauză s-a întocmit dosar penal, iar în urma probatoriului administrat au dispus 

efectuarea în continuare a urmăririi penale față de aceștia pentru săvârșirea 

infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii 

publice. 

Doi dintre aceștia au fost depistați pe raza municipiului Târgoviște și după 

audierea acestora în prezența apărătorului ales au fost reținuți pentru o perioadă de 24 

ore, fiind introduși în C.R.A.P. Dâmbovița.  

În data de 09.09.2021, aceștia au fost prezentați Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Târgoviște, cu propunere de punere în mișcare a acțiunii penale și arestare 

preventivă. Parchetul și-a însușit propunerea, propunând arestarea preventivă a 

inculpaților pentru o perioadă de 30 zile, Judecătoria Târgoviște respingând 

propunerea și dispunând totodată măsura preventivă a arestului la domiciliu față de 

cei 2 inculpați pentru o perioadă de 30 zile (09.09.2021-08.10.2021). 

În urma cercetărilor efectuate au fost identificați si conduși la sediul unității de 

poliție, ceilalți doi participanți la comiterea faptelor, iar după audierea acestora, în 
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prezența apărătorului ales, au fost reținuți pentru o perioadă de 24 ore, fiind introduși 

în CRAP Dâmbovița. În data de 15.09.2021, cei doi inculpați au fost prezentați 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște si ulterior, Judecătoriei Târgoviște cu 

propunere de arestare preventivă. Instanța de judecată a admis propunerea și a emis 

pe numele celor 2 inculpați mandate de arestare preventivă în cauză. 
În cursul anului 2021, nu au fost înregistrate fapte grave pe raza de 

competenţă comise de membrii grupărilor infracţionale.  
       În baza Dispoziţiei inspectorului general al Poliţiei Române pentru aprobarea 

procedurilor privind prevenirea, monitorizarea şi investigarea grupurilor 

infracţionale care generează stări conflictuale, lunar şi ori de câte ori a fost nevoie, 

au fost organizate întâlniri ale grupului de lucru format din adjuncţii inspectorului-

şef, şefii structusrilor operative, precum şi şeful Brigăzii C.C.O. Prahova şi şeful 

Serviciului C.C.O. Dâmboviţa. La întâlniri participă ca invitat şi şeful Serviciului 

Judeţean de Protecţie Internă Dâmboviţa, coordonarea activităţilor fiind asigurată de 

şeful Inspectoratului. 

 

V. Dezvoltarea capacităţii de intervenţie a poliţiei rutiere pentru atingerea 

standardelor europene în vederea diminuãrii victimizãrii participanţilor la trafic 

 

Pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice de pe raza 

județului Dâmbovița, au fost organizate şi executate 950 acţiuni preventive (-316 față 

de perioada similară 2020), la acestea participând efectivele proprii, lucrători din 

cadrul formaţiunilor operative de poliţiei,  reprezentanţi ai administraţiei publice 

locale, Registrului Auto Român – Reprezentanţa Dâmboviţa, I.S.C.T.R. Dâmboviţa, 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi mass-media locală. 

Cu ocazia activităţilor executate pentru prevenirea principalelor cauze 

generatoare de evenimente rutiere şi a abaterilor care pot creşte gradul de victimizare 

al participanţilor la trafic, au fost aplicate 52.788 de sancţiuni contravenţionale, din 

care: 22399– pentru nerespectarea regimului legal de viteză; 7541– neutilizarea 

centurii de siguranţă; 3465– abateri comise de conducătorii de motociclete/mopede şi 

biciclişti; 1967– abateri comise de pietoni; 568  – folosirea neregulamentară a 

telefonului mobil în timpul conducerii auto. 

Din punct de vedere al riscului rutier, în perioada 01.01 - 31.12.2021, pe 

drumurile publice din judeţul Dâmboviţa s-au produs 118 de accidente rutiere grave 

soldate cu decesul a 44 persoane ,rănirea gravă a 92 de persoane și rănirea ușoară a 71 

de persoane. Totodată, s-au produs 575 de accidente rutiere uşoare soldate cu 

vătămarea corporală uşoară a 721 de persoane. 

Numărul accidentelor grave este de 118 și înregistrează o scădere cu 9,23% 

față de anul precedent (130), iar față de anul 2020 o scădere de 16,90% (142), 
numărul persoanelor decedate (44) a crescut cu 31,81% (30) față de anul precedent, 

iar față de anul 2020, este același (44 persoane decedate), numărul persoanelor rănite 

grav (92) înregistrează o scădere de 15,59%(109) față de anul precedent, iar față de 

anul 2020 a scăzut cu 20,00% (115), iar numărul răniților ușor (71) a crescut cu 

30,98% (49)  față de anul precedent, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului 

2020, numărul persoanelor rănite ușor din accidente a crescut cu 21,12% (56).  

În cazul accidentelor rutiere ușoare (575) se înregistrează o creștere de 13,04% 

(500) față de anul 2020, iar față de anul 2020 se înregistrează de asemenea o scădere 
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de 3,36% (595),  numărul persoanelor rănite ușor (721) înregistrând o creștere de 

11,37% (639) față de anul precedent, iar față de anul 2020 înregistrează o scvădere de 

3,99% (751). 

  Principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere cu victime în judeţul 

Dâmboviţa în perioada analizată, au fost: 

1. Abateri bicicliști, cauză care a generat 90 accidente rutiere; 

2. Abaterile săvârşite de pietoni, cauză care a generat 84 accidente rutiere; 

3. Neacordarea priorității între vehicule, cauză care a generat 80  accidente 

rutiere; 

4. Nerespectarea regimului legal de viteză, cauză care a generat 76  

accidente rutiere;         

5. Neasigurarea la schimbarea direcției de mers, cauză care a generat 69  

accidente rutiere; 

Pentru îndeplinirea obiectivului general ,,Asigurarea siguranţei traficului 

rutier, prin reducerea numărului accidentelor de circulaţie şi a consecințelor 

acestora”, efectivele de poliţie rutieră împreună cu agenţii de poliţie rurală  

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

materializate în:  

♦ S-a constatat săvârșirea 1255 de infracțiuni la regimul circulației pe 

drumurile publice sau de altă natură; 

 Reţinerea a 5.674 permise de conducere  și retragerea a 1.468 certificate 

de înmatriculare, pentru remedierea defecţiunilor ori perfectarea documentelor; 

 ♦ Executarea, în deplină siguranţă, a 12 misiuni de însoţire a delegaţiilor 

oficiale, transporturilor agabaritice şi a celor speciale. 

 

VI. Dezvoltarea conceptuală a activităţii în domeniul armelor, explozivilor şi 

substanţelor periculoase 

 

Pentru prevenirea şi combatera faptelor la regimul armelor, explozivilor şi 

substanţelor periculoase, am acţionat în baza planurilor de acţiune naţionale aflate 

în derulare, fiind organizate 112 de acţiuni, ocazie cu care au fost întocmite 49 

dosare penale, in care s-au efectuat cercetari pentru savarsirea unui numar de 62 

infractiuni, indisponibilizate un  numar de 38 arme de foc, 146 bucăţi muniţie, 254 

Kg. carne de vanat braconat,  2 autoturisme, și au fost aplicate 90 sancţiuni 

contravenţionale. 

De asemenea, faţă de 57 persoane deţinătoare legal de arme şi muniţii a fost 

luată măsura anulării acestui drept. 

S-a colaborat permanent cu celelalte structuri operative ale inspectoratului 

pentru supravegherea membrilor grupărilor infracţionale. 

 

VII. Îmbunătăţirea operativităţii pe linie de cercetare penală şi dezvoltarea 

echipei poliţist – procuror pentru întărirea fermităţii judiciare 
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 Pentru îmbunătăţirea operativităţii şi finalităţii judiciare, am acordat o atenţie 

deosebită dezvoltării echipei poliţist – procuror, fapt reliefat de numărul de dosare 

penale soluţionate în această perioadă, respectiv: 

- cauzele penale cu autori cunoscuți: au fost înregistrate un număr de 9.013, 

iar din totalul de 20.047 au fost soluţionate 8.654, din care: 901 cu trimitere în 

judecată, declinare 114, renunțare la urmărirea penală 207, clasare 7.137 și conexate 

265.  

 - faptele penale cu autori necunoscuți: au fost înregistrate un număr de 

1.956, iar din totalul de 10.247, au fost soluţionate 2.005, din care 394 prin 

identificarea autorului. 

În prezent au rămas în lucru 19.471 cauze penale (11.393 cu A.C.). 

Volumul activităţilor de cercetare penală, în cursul anului 2021, s-a 

materializat în înregistrarea a 11.680 dosare penale în care nu s-a început 

urmărirea penală, iar din totalul de 13.200, au fost soluţionate 12.209, din care: 

10.897 cu începerea urmăririi penale, 72 prin declinarea competenţei, 780 clasare 

și 460 alte soluții. 

VIII. Diversificarea şi intensificarea metodelor de prevenire şi combatere a 

criminalităţii 

 

Pe linia prevenirii criminalităţii s-au derulat activităţi în cadrul următoarelor 

programe:  

       A. Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului cu 

accent pe prevenirea infractionalitatii cu grad ridicat de impact psihologic si in 

comunitate, prioritate a Poliţiei Române în anul 2021, în cadrul căruia, au fost 

realizate 84 activităţi preventive (întâlniri cu grupuri ţintă, seminarii, distribuire de 

materiale, etc.), au fost utilizate / distribuite 3.820 materiale de suport, beneficiari 

direcţi fiind 4.115 persoane. 

B. Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării 

minorilor, prioritate a Poliţiei Române în anul 2021: au fost realizate 321  

activităţi preventive care au avut ca beneficiari direcţi 8.171 persoane, au fost 

implicaţi 14 parteneri.  

În cadrul acestui program de prevenire sunt derulate următoarele proiecte: 

„ATENŢIE! E VIAŢA TA!”; „DINCOLO DE APARENŢE”; „ÎMPREUNĂ 

PUTEM SCHIMBA LUMEA!”. 

C. Programul pentru prevenirea violenţei în familie și a agresiunilor 

de natură sexuală, prioritate a Poliţiei Române în anul 2021: 55 activităţi 

preventive care au avut 1.850  beneficiari direcţi, au fost utilizate 674 materiale de 

suport,  au  fost implicaţi 14 parteneri. 

Activităţi în cadrul proiectelor şi campaniilor tematice iniţiate de IGPR 

prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii: 

- Campania pentru prevenirea furturilor din locuinţe „Catalogul de 

furturi”; 

- Proiectul „Fără Discriminare!” ocazie cu care au fost efectuate un nr. 

de 5 sesiuni de instruire pentru poliţiştii din structurile operative, în special ordine 
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publică,  acţiuni speciale, investigaţii criminale, rutieră, dar și 2 sesiuni de instruire în 

care grupul țintă a fost din rândul elevilor/studenților; 

-  Programul „ŞCOALA SIGURANŢEI TEDI”- implementat în unităţi de 

învăţământ de pe raza judeţului Dâmboviţa (6 activităţi realizate anul şcolar  ian.-

iunie 2021, respectiv  8  activităţi realizate anul şcolar  2021-2022); 

- Campania de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare în 

sectorul  transporturilor feroviare  „Selfie - ul pe tren  nu ia like - uri, ia vieţi!”; 

- Activități în cadrul Proiectului RO Cyberex – Perfecţionare, cooperare 

şi prevenire în lupta împotriva criminalităţii informatice;  

- Campania ,, BRIGHT SKY ” – aplicaţie gratuită, destinată persoanelor 

afectate de violenţa domestică (Aplicaţia este realizată de Fundaţia Vodafone 

România în parteneriat cu Poliţia Română, Asociaţia Necuvinte și Asociaţia Code for 

România) ; 

De asemenea, poliţiştii structurii au fost implicaţi şi în : 

- Organizarea unor activităţi preventive, atât la sediul Centrului de 

Prevenire a Criminalităţii, cât şi în unităţile de învăţământ din judeţ, în cadrul 

Programului Naţional „Şcoala altfel”; 

- Participarea la activităţi de tip masa rotunda”Colaborarea inter-

instituţională in vederea facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de 

libertate”  -organizate de catre Penitenciarul Mărgineni  respective Penitenciarul 

Ploieşti- Târgşorul Nou    ; 

- Organizarea unor activităţi pentru a marca „Ziua internaţională a 

nonviolenţei în şcoală” ; „ 112 - Ziua europeană a nr. unic de urgenţă ” ; 

- Activitate de informare a cetăţenilor cu privire la măsurile de protecţie 

personală privind paza bunurilor cu ocazia FOCUS DAY-16.06.2021 în cadrul 

activităţilor desfăşurate de Poliţia Română prin reţeaua europeană de prevenire – 

EUCPN - zi dedicată prevenirii furturilor din locuinţe; 

- În colaborare cu  D.G.A.-S.J.A. Dâmboviţa au fost organizate acţiuni de 

informare a cetăţenilor cu privire la domeniile prioritare  de intervenţie preventivă ale 

Poliţiei Române, precum şi cu privire la prevenirea infracţiunilor  de corupţie – 

competenţă, legislaţie, măsuri preventive. 

     

IX. Continuarea Programului de investiţii, construcţii, consolidări şi 

reparaţii la imobile, utilizarea eficientă a mijloacelor de transport şi îmbunătăţirea 

dotării efectivelor operative 
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Pentru asigurarea mobilităţii efectivelor de poliţie, în atelierul propriu, au fost 

efectuate  un număr de 693 intervenții la autovehicule. Au fost efectuate 114 revizii 

tehnice şi 579  reparaţii curente, valoarea pieselor de schimb fiind de 79.464,78 lei. 

De asemenea, au fost efectuate un număr de 97 inspecţii tehnice periodice la unităţi 

acreditate în valoare de 8.339,5 lei, 125 revizii tehnice la autovehicule aflate în 

garanție  în valoare de 93.035,90 lei şi 58 reparaţii la terţi în valoare de  130.113,17 

lei. În cursul anului 2021, au fost consumate următoarele cantități de combustibil: 

291.040,10 litri benzina și 61.059,70 litri motorină. 

Pe linie de cazarmare, la sediul inspectoratului, au fost realizate lucrări de 

reparaţii curente şi amenajare pentru infiinţarea Biroului de Protecţia Animalelor 

şi a Biroului de Siguranţă Şcolară, în valoare de aproximativ 7200 lei. 

Tot la sediul inspectoratului, au fost executate lucrări de zugrăveli și reparații 

la pardoseli pentru birourile în care funcționează B.C.I., Serviciului Cazier Judiciar și 

Evidență Operativă și S.J.I.P.I. Dâmbovița. De asemenea, a fost reamenajat grupul 

sanitar de la etajul II al clădirii. 

În incinta C.R.A.P. au fost executate lucrări de amenajări interioare, cu grupa 

de meseriași. S-a intervenit ori de câte ori a fost nevoie pentru reparații la instalația 

electrică și la cea sanitară. A fost creat un grup sanitar într-o cameră de reținere, 

racordat la instalația de canalizare, valoarea totală a lucrărilor fiind de aproximativ 

6.500 lei. 

La nivelul Centrului de Prevenire a Criminalității Dâmbovița s-a intervenit cu 

lucrări de reparații la instalația de încălzire. 

La sediul Poliţiei Municipiului Târgovişte, s-a intervenit ori de câte ori a fost 

nevoie la avariile de natura instalaţiilor electrice. De asemenea au fost făcute 

intervenţii la instalaţia de încălzire în perioada sezonului rece. La etajul II al sediului 

Poliției Municipiului Târgoviște au fost montate ferestre din PVC la încăperile în care 

funcționează Biroul Investigații Criminale.  

 La sediul Poliției Orașului Găești au  fost executate lucrări de reparații curente 

la acoperișul clădirii, fiind înlocuită în totalitate învelitoarea acestuia, precum și 

elemente din  șarpantă. Valoarea lucrărilor executate a fost de 76.200 lei. De 

asemenea, a fost reparată tâmplăria aferentă spațiilor de lucru. 

 

X. Stimularea unei atitudini civice anticorupţie şi promovarea integrităţii, 

legalităţii şi a profesionalismului în rândul personalului I.P.J. Dâmboviţa, în 

scopul dezvoltării unei culturi organizaţionale adecvate 

 

În vederea identificării cauzelor care determină expunerea la corupţie, grupul 

de lucru constituit la nivelul I.P.J. Dâmboviţa a evaluat cadrul normativ care 

reglementează activitatea fiecărei structuri prin identificarea prevederilor ce conţin  

factori potenţiali de manifestare a corupţiei, a analizat incidentele de integritate 

înregistrate la nivelul instituţiei, precum şi eficienţa sistemului de control  intern. 

Au fost identificate riscurile de corupţie pentru care au fost stabilite  măsuri de 

prevenire și control, acestea fiind materializate în raportul de monitorizare și în 

registrul riscurilor de corupţie, document ce a fost la cunoştinţa responsabililor de 

risc nominalizaţi şi a personalului inspectoratului, pentru punerea în executare a 

măsurilor de prevenire şi control. De asemenea, registrul riscurilor de corupţie a fost 
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înaintat Serviciului Judeţean Anticorupţie pentru monitorizarea activităţilor 

desfăşurate pe această linie. 

În această perioadă, au fost prelucrate cu lucrătorii inspectoratului materialelele 

de sinteză privind activităţile desfăşurate de Direcţia Generală Anticorupţie şi 

Serviciul Judeţean Anticorupţie Dâmboviţa, a buletinelor de informare înaintate de 

Serviciul Român de Informaţii, precum şi a materialelor înaintate de I.G.P.R. 

Totodată, s-a acordat sprijin Serviciului Judeţean Anticorupţie Dâmboviţa 

pentru organizarea și desfășurarea unor şedinţe de instruire/informare anticorupţie 

cu personalul inspectoratului, în această perioadă fiind desfășurate următoarele 

activități pentru prevenirea și combaterea faptelor de corupție: 

  51 instruiri la care au participat 145 polițiști cu funcții de conducere, 

329 polițiști cu funcții de execuție, 1 personal contractual  (personal nou angajați, 

contractual, poliție rutieră, resurse umane, cabinet, investigații criminale, arme, 

explozivi și substanțe periculoase, cazier judiciar, ordine publică-rural, structura de 

securitate, criminalistică, investigarea criminalității economice, prevenire, control 

intern, financiar); 

 22 informări la care au participat 58 polițisti cu funcție de conducere, 53 

polițiști cu funcții de execuție (criminalistică, cabinet, resurse umane, poliție rutieră, 

ordine publică-urban, logistic, structura de Securitate, Centrul de Reținere și Arest 

Preventiv, investigarea criminalității economice, ofițeri comisii de concurs), 61 

studenți și 60 elevi aflați în stagiul de practică; 

 

XI. Intensificarea activităţii de întocmire proiectelor pentru accesarea 

fondurilor U.E. nerambursabile     

      

În domeniul accesării fondurilor europene, au fost analizate permanent liniile 

cu finanţare europeană nerambursabile (ex. Internal Security Found Police, CIPS, 

DAPHNE, DPIP, JP, JC, FS, EEA Grants/ Mecanismul financiar norvegian, Hercule, 

Pericles, PCT, PC elveţiano-român, Leonardo da Vinci etc) şi programe de finanţare  

limba română (programele operaţionale 2014-2020: POSDRU, POCU, POCA, POR). 

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

 

XII. Realizarea marketingului de imagine al inspectoratului 

 

În perioada analizată, au fost întocmite 678 de materiale de presă, reflectate 

într-un număr 6574 de apariţii în mass-media (radio, televiziuni şi mediul online).  

Nu au fost organizate conferinţe de presă, însă au fost organizate 31 de 

acțiuni mediatice la care au fost invitați reprezentanții mass-media. Au fost 

soluţionate 526 de solicitări verbale ale jurnaliştilor şi 109 solicitări scrise 

formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de 

interes public. 
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XIII. Activităţile desfăşurate pentru prevenirea răspândirea cazurilor de 

infectare cu noul coronavirus (SARS-CoV-2)  

 

În perioada supusă analizei, la nivelul I.P.J. Dâmbovița au fost realizate 

următoarele activități: 

-  În medie au fost folosite un număr de 231 de poliţişti, care au efectuat 

misiuni specifice în cooperare cu efectivele de poliţişti locali (media zilnică fiind 92 

poliţişti locali) și reprezentanți ai celorlalte instituții cu atribuții în context (I.S.U., 

I.T.M., A.N.P.C., D.S.V.S.A.);  

-  A fost acordat sprijin D.S.P. Dâmboviţa/C.J.C.I. în vederea identificării 

persoanelor confirmate pozitiv cu virusul SARS-COV-2 care nu au telefon de contact 

şi/sau cu care nu s-a putut lua legătura(telefon închis/nu răspunde/apeluri blocate), 

față de care se aplică măsura izolării /carantinei; 

- Zilnic, au fost verificate în medie 2.438 persoane aflate în izolare la 

domiciliu, 103 societăți comerciale și 77 mijloace de transport public în comun cu 

privire la respectarea interdicțiilor impuse pe timpul stării de alertă pe raza județului 

Dâmbovița ; 

- Au fost aplicate un număr de 12.646 sancțiuni contravenționale în valoare de 

1.106.700 lei, din care 12.153 de sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de 

asigurare a rezilienței comunităților, conform prevederilor art. 5, alin. 2 din Legea nr. 

55 din 15 mai 2020, în valoare de 703.450 lei, 477 de sancțiuni pentru nerespectarea 

măsurilor de diminuare a impactului riscurilor prev. de art. 5, alin. 3 din Lg. 55/2020, 

în valoare de 374.250 lei ; 

- Au fost organizate în medie un număr de 24 acțiuni punctuale, au fost 

primite spre verificare 15 apeluri la numărul special TEL VERDE referitor la 

nerespectarea măsurilor de protecție individuală - persoane fizice și au fost 

înregistrate 84 dosare penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de zădărnicirea 

combaterii bolilor, prev. de art. 352 Cod penal. 

De asemenea, în perioada de referință au fost efectuate 45 acțiuni de 

informare, în zonele unde se produc aglomerări de persoane, de către lucrătorii din 

cadrul C.A.P.C., în vederea conștientizării acestora, cu privire la efectele 

nerespectării măsurilor de protecție sanitară. 

În anul 2021, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa  

s-a adaptat rapid la noua realitate, desfășurându-și activitatea  prin utilizarea resurselor 

umane și materiale în scopul limitării răspândirii noului coronavirus, verificării 

aplicării prevederilor legale privind distanțarea socială, măsurilor de carantinare / 

izolare, paza centrelor de carantină, asigurarea ordinii și siguranței publice în 

localitățile în care au fost instituite măsuri de carantină, însoțirea și monitorizarea 

transporturilor de vaccin împotriva Covid-19 și rezolvarea oricăror alte situații apărute 

în contextul epidemiologic actual potrivit competențelor.  

I. CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR OPERATIVE 

1. PE LINIE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ S-A ACȚIONAT 

PENTRU: 

- asigurarea eficienței și eficacității misiunilor de ordine  publică executate de 

inspectorat; 
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- asigurarea eficienței activității de prevenire și combatere a faptelor antisociale, prin 

corelarea acțiunilor executate în concordanță cu infracționalitatea stradală înregistrată 

în analizele  elaborate; 

- asigurarea capacității operaționale a structurilor de intervenție antiteroristă și acțiuni 

speciale. 

      Situația operativă creată în contextul evoluției pandemiei cu virusul SARS-CoV-

2, a impus ca eforturile structurilor de ordine publică din cadrul I.J.J. Dâmboviţa să se  

concentreze în scopul gestionării eficiente a acesteia și executării cu profesionalism a 

misiunilor destinate limitării infectării populației cu acest virus, prin suplimentarea de 

resurse umane și constituirea de dispozitive proprii sau în comun cu instituțiile 

implicate. 

Evidența misiunilor executate și a rezultatelor obținute în perioada 01.01.2021-

31.12.2021, pentru gestionarea situației operative determinată de coronavirusul Sars –

Cov 2, este următoarea: 

- asigurarea ordinii publice în cele 22 localități carantinate: Aninoasa, Bezdead, 

Bășeni, Brănești, Buciumeni, Crevedia, Găești, Glodeni, Gura Ocniței, Lucieni, 

Mătăsaru, Mogoșani, Petrești, Pucheni, Pucioasa, Răzvad, Tărtășești, Tătărani, Titu, 

Valea Mare, Vișinești și Vlădeni; 

- persoane aflate în izolare și carantină, verificate la domiciliu  = 23806; 

- asigurarea protecției  pentru un număr de 117 transporturi de vaccin în folosul D.S.P. 

Dâmbovița, în care au fost folosiți un nr. de 264 de jandarmi; 

- asigurarea protecției/monitorizării  pentru un număr de 170 transporturi de vaccin 

care au tranzitat zona de competență; 

- misiuni de menținere a O.P. monitorizate = 10631, față de 15894 în anul 2020; 

- misiuni de asigurare a O.P. monitorizate = 1664, față de 1204 în anul 2020; 

- misiuni de asigurare a ordinii publice la centrul de carantină Rubin din localitatea 

Aninoasa = 236; 

- efective folosite pentru asigurarea O.P. la Centrul de carantină Rubin = 472; 

- intervenții la solicitările primite pe linia prezenței urșilor în zonele locuite ( 

localitățile Moroieni, Gura Ocniței, Cucuteni-Moțăeni, Mănești, Runcu, Pucheni, 

Moreni, Pietroșița, Fieni, Scheiu de Jos, Bărbulețu, Glod, Doicești, Gura Ocniței, 

Dealu Mare, Brebu) = 50; 

- efective folosite în intervențiile care au presupus îndepărtarea urșilor = 167. 

 

 

2. PE LINIE DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE A OBIECTIVELOR, 

BUNURILOR ŞI VALORILOR S-A ACȚIONAT PENTRU: 

 - creșterea  nivelului de siguranță a obiectivelor, bunurilor și valorilor din competență; 

   - 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; 

- 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; 
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- îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a forţelor de intervenţie, precum şi a gradului de 

coeziune între acestea şi efectivele din cadrul dispozitivului de pază. 

  3. PE LINIE DE MANAGEMENT OPERAŢIONAL S-A ACȚIONAT 

PENTRU: 

- perfecționarea  activității în domeniul realizării capacității operaționale și 

managementului situațiilor de urgență conform competențelor; 

- creșterea performanței în activitatea de cooperare  interinstituțională; 

- creșterea performanței în activitatea de management stări excepționale; 

- continuarea demersurilor pentru standardizarea practicilor și procedurilor 

desfășurate de personalul unităţii pentru îndeplinirea atribuțiilor; 

- creşterea performanţei în domeniul monitorizării misiunilor și evenimentelor. 

 

II. CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR DE SUPORT 

 1. ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE, S-A ACŢIONAT PENTRU: 

- creșterea performanței în activitatea de formare profesională și documentare, 

precum și a calității învățământului în școlile postliceale ale Jandarmeriei Române;  

-  intensificarea pregătirii de specialitate a structurii antiteroriste, având în vedere  

ameninţările teroriste la adresa statelor  democratice. 

2.  PE LINIE DE LOGISTICĂ S-A ACŢIONAT PENTRU: 

- îmbunătățirea suportului logistic al misiunilor și creșterea din punct de vedere a 

înzestrării, a capacității de reacție și intervenție a structurilor de jandarmi; 

- creşterea performanţei în domeniul activităţii de marketing, achiziţii, atribuire şi 

monitorizare contracte; 

3. PE LINIE DE COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

          S-a acţionat pentru punerea în aplicare a Strategiei Ministerului Afacerilor 

Interne în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei pentru: 

- creșterea performanței activității de comunicații și tehnologia informației. 

 4. PE LINIE DE ASIGURARE A ASISTENȚEI JURIDICE S-A 

ACȚIONAT PENTRU: 

- pregătirea și examinarea sub aspectul legalității și al eficienței juridice a 

documentației care stă la baza deciziilor conducerii unității; 

- formularea cererilor în justiție, apărărilor, căilor de atac în termen și la un înalt nivel 

calitativ. 

           5.  PE LINIE DE ASIGURARE PSIHOLOGICĂ S-A ACȚIONAT 

PENTRU: 

- analiza și îmbunătățirea activității în I.J.J Dâmboviţa prin identificarea și 

gestionarea dis-funcționalităților; 

- acordarea serviciilor de asistență psihologică în vederea menţinerii capacității de 

adaptare a personalului la solicitările specifice. 

     6. PE LINIE DE SECRETARIAT ŞI PREVENIREA INCIDENTELOR DE 

SECURITATE S-A URMĂRIT: 
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- creșterea performanței activității de secretariat, documente clasificate și arhivă. 

 

7.  PE LINIE DE INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ȘI CU PUBLICUL S-A 

ACȚIONAT PENTRU: 

- creşterea încrederii în instituţie, prin gradul de pozitivitate a apariţiilor 

inspectoratului în mass-media locală şi centrală; 

- asigurarea accesului liber şi neîngrădit al cetăţenilor la orice informaţii de interes 

public, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare; 

- transparenţă şi informarea  corectă şi în timp oportun a opiniei publice, prin 

intermediul mass-media scrise şi audiovizuale, asupra activităţii Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Dâmboviţa; 

- asigurarea documentării necesare în vederea publicării de materiale şi mediatizarea 

misiunilor structurilor de la nivelul inspectoratului prin transmiterea de buletine 

informative şi comunicate de presă către reprezentanţii mass-media. 

 

Mediul internațional de securitate, fluid și inecert, a intrat într-o nouă etapă a 

evoluției sale, marcată de coexistența și confruntarea dintre tendințele pozitive majore și 

cele negative, în minoritate, dar care generează noi amenințări și pericole. Obiectivele 

majore ale acestei perioade au fost realizabile, iar termenii construcției unei noi 

arhitecturi globale de securitate au ocupat un loc tot mai important în cadrul 

preocupărilor comunității internationale. 

Planul de acțiuni întocmit la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean 

Dâmbovița în anul 2021, a ținut cont de stadiul evoluției Jandarmeriei Române cu 

referire la cadrul legislativ și normativ intern, profesionalizarea, modernizarea 

structurilor și practicilor, intensificarea cooperării cu alte instituții, îmbunătățirea 

suportului acțiunilor operative dar și de dinamica societății românești, de evoluția 

calitativă a mediului de ordine și siguranță publică și bineînțeles de resursele avute la 

dispoziție. 

Anul 2021 a fost unul dinamic, atât din perspectiva geopolitică internațională, cât și 

al climatului intern, fiind marcat de evoluția ascendentă a situației epidemiologice, 

determinată de răspândirea coronavirusului SARS- Cov 2. 

Efortul autorităților de prevenire și limitare a impactului pandemiei de Covid -19 a 

produs o serie de efecte la nivelul acțiunilor executate de Inspectoratul de Janadrmi 

Județean Dâmbovița, pornind de la nevoia de reducere a deficitului de personal pe 

segmentul misiunilor de ordine publică și continuând cu necesitatea adaptării măsurilor 

de pază instituite, ca efect al limitărilor impuse în desfășurarea  activităților specifice 

obiectivelor. 

În această perioadă, instituția noastră a continuat eforturile de creștere a gradului de 

siguranță a cetățenilor și de protejare a intereselor comunității în fața riscurilor și 

amenințărilor la adresa ordinii publice. 

Planul de acțiuni întocmit la nivelul I.J.J Dâmbovița a avut în vedere aplicarea 

cadrului normativ, menținerea unui grad ridicat de profesionalizare a personalului, 

dezvoltarea structurilor organizatorice operative, consolidarea unor componente de 

suport,  aspect care a contribuit la reducerea costurilor și creșterea gradului de 

performanță în prevenirea și combaterea fenomenului infracțional. 
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Având ca idee centrală concentrarea simultană a efortului uman, logistic, financiar și 

informational, Planul de acțiuni a avut ca finalitate creșterea perfomanței inspectoratului 

în aplicarea legii în domeniile sale de competență, ținând cont de situația operativă 

existentă. 

         

Activitatea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” al Judeţului 

Dâmboviţa, 

În perioada supusă analizei, activitatea Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița a urmărit îndeplinirea principalelor 

acțiuni stabilite conform obiectivelor asumate.  

Obiectivul nr. 1: Reducerea numărului de obiective puse în funcțiune, care 

funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu 

Pentru identificarea soluțiilor care să conducă la obținerea autorizațiilor de 

securitate la incendiu au fost desfășurate 293 de activități de asistență tehnică, 

solicitate de către persoanele responsabile de la operatori economici ori instituții cu 

privire la aspecte legate de condițiile precizate în documentațiile tehnice. 

În scopul reducerii numărului unităților de învățământ care funcționează fără 

autorizație de securitate la incendiu au fost efectuate 3 instruiri/convocări cu primarii, 

directorii de școli, reprezentanții inspectoratelor școlare, ai consiliului județean, ai 

instituției prefectului și cu proiectanții privind discutarea problemelor și identificarea 

soluțiilor legale pentru creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ. 

Până la finalul anului 2021 au fost eliberate 88 de autorizații de securitate la 

incendiu urmare a solicitărilor de la operatori economici și a instituții din zona de 

competență. 

Pe parcursul anului au fost respinse 121 de documentaţii tehnice (49 solicitări 

privind eliberarea avizelor de securitate la incendiu, 72 privind eliberarea 

autorizaţiilor de securitate la incendiu) pentru nerespectarea normelor în vigoare 

privind securitatea la incendiu, precum și calității slabe a documentațiilor tehnice 

prezentate de către beneficiar. 

Obiectivul nr. 2: Scăderea numărului de victime și a numărului de incendii 

la gospodăriile populației din mediul rural 

Au fost elaborate și remise mass-mediei locale materiale cu caracter preventiv 

privind măsuri şi recomandări preventive specifice. Aceste materiale au fost postate și 

pe site-ul web şi pagina de Facebook a inspectoratului. 

S-au desfăşurat 4 acţiuni de pregătire şi instruire cu personalul cu atribuţii în 

conducerea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă de la nivelul localităţilor, instituţiilor 

şi operatorilor economici de pe raza judeţului. 

În context epidemiologic, activitățile de informare preventivă desfășurate au 

vizat, în principal, măsurile pe care cetățenii trebuie să le respecte pentru prevenirea 
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COVID-19. Inspectorii de prevenire au desfășurat și 15 activități de informare 

preventivă doar pe timpul controalelor executate în 15 localităţi. 

Inspectorii de prevenire au desfășurat 55 de activități de informare și control în 

comun cu reprezentanții inspectoratelor județene de poliție și jandarmi, precum și cei 

ai Direcției de Sănătate Publică pentru verificarea respectării de către populație a 

măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Din analiza situației operative de la nivelul inspectoratului, se constată o 

scădere a numărului de incendii produse la proprietăți individuale, de la 353 în 2020 

la 274 în 2021. Din nefericire, numărul victimelor a fost în creștere, de la 11 în 2020 

la 13 în 2021.  

 

Obiectivul nr.3  Scăderea numărului de incendii generate de focul deschis 

utilizat la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale 

Au fost elaborate și remise mass-mediei locale materiale cu caracter preventiv 

privind: măsuri şi recomandări preventive pentru folosirea focului deschis utilizat în 

activităţile de igienizare a terenurilor, grădinilor şi livezilor prin arderea resturilor 

vegetale, vegetaţiei uscate şi miriştilor.  

Analizând situația operativă la nivelul inspectoratului ca urmare a 

evenimentelor la care am fost solicitați, în anul 2021 echipajele de pompieri au 

intervenit în 465 de situații pentru stingerea unor suprafețe însemnate de vegetație 

uscată și resturi vegetale. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată o 

scădere cu 59,84 % a incendiilor de vegetație uscată. Situația a fost favorizată și de 

perioada îndelungată în care s-au înregistrat precipitații și temperaturi scăzute. 

Obiectivul nr. 4: Dezvoltarea capacității profesionale a personalului 

Activitățile proiectate și realizate pe parcursul anului 2021, au fost subsumate 

scopului de valorificare eficientă a resurselor de personal prin recrutarea, formarea, 

dezvoltarea și evaluarea performanțelor acestuia. 

La nivelul Centrului de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență 

Medicală de Urgență, ca urmare a relaxării pentru scurt timp a măsurilor instituite în 

domeniul sănătății publice și având în vedere nevoile identificate pentru asigurarea 

încadrării mijloacelor de intervenție cu personal specializat, au fost reluate activitățile 

de pregătire, fiind desfășurate 6 sesiuni de formare/pregătire la care au participat 85 

de persoane.  

Au fost organizate sesiuni de curs de pentru prim-ajutor calificat la care a 

participat personal din cadrul ISU Dâmbovița, județele arondate, Unității Primiri 

Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște și o parte din voluntarii înscriși 

în programul ”Salvatori din pasiune”. 
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Dinamica de personal a inspectoratului a suferit o serie de modificări în această 

perioadă. La finalul lunii decembrie, inspectoratul județean prezenta un procent de 

încadrare de 80% față de 88% la început de an, înregistrându-se un deficit de 23% la 

ofițeri, 25% la maiștri militari și 13% la subofițeri. 

Pentru acoperirea deficitului de personal înregistrat, pe finalul anului 2021 au 

fost demarate 28 de concursuri de ocupare a unor posturi vacante de conducere, de 

execuție de subofițeri și unul de personal contractual. 

La finalul anului 2021, a fost demarat concursul pentru ocuparea unor posturi 

vacante de soldat profesionist (servant) de la nivelul subunităților de intervenție la 

care s-au înscris 389 de candidați pentru ocuparea celor 54 de posturi vacante, 

concursul fiind în derulare pentru finalizarea următoarei etape de către candidați. 

Personalul inspectoratului a participat la diferite forme de pregătire: stagii de 

formare a personalului operativ: 40 cadre militare; cursuri/stagii de pregătire a 

personalului paramedical: 10 cadre militare; cursuri/examene atestare personal 

navigant: 3 cadre militare; curs specialist de clasă alpinist: 2 cadre militare și la alte 

tipuri de programe privind formarea profesională: 2 cadre militare. 

Modul responsabil în care ne-am prezentat publicului larg a contribuit la 

recunoaşterea instituţiei noastre ca partener de încredere în cadrul structurilor 

judeţene şi ca factor principal de securitate pentru comunități. 

 

În domeniul Culturii 

Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a judeţului Dâmboviţa  
acţionat în anul 2021 pe următoarele direcţii: 

 Creşterea gradului de acces şi de participare la cultură (40 acţiuni); 

 Promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor (4 

acţiuni); 

 Sprijin acordat ONG-urilor cu activitate în domeniul culturii (3 acţiuni); 

 Inventarierea şi identificarea  bunurilor culturale mobile care ar putea fi 

susceptibile de a face parte din patrimoniu, aflate în lăcaşele de cult şi unităţile de 

învăţǎmânt din judeţ (8 acţiuni); 

 Monitorizarea strictǎ şi actualizarea permanentǎ a bazei de date a instituţiei şi 

actualizarea Listei monumentelor de for public (11 acţiuni). 

Acţiunile Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa  au fost grav afectate de 1. 

Ziua Culturii Naționale 

15 ianuarie este o zi specială în România, cu dublă însemnătate, în care 

sărbătorim Ziua Culturii Naţionale şi celebrăm naşterea marelui poet Mihai 

Eminescu, „Luceafărul poeziei româneşti. 

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a marcat ziua de 15 ianuarie prin 

activităţi cultural-artistice. Astfel, începând cu ora 11.00, pe pagina de Facebook a 

Centrului de Cultură Dâmbovița, a fost transmisă live o întâlnire cu personalități 

marcante ale culturii dâmbovițene, care au făcut o analiză a culturii scrise și au 

prezentat aspecte mai puțin cunoscute din viața poetului național, Mihai Eminescu, în 
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cadrul unei mese rotunde. Totodată, au fost prezentate cele mai recente lucrări ale 

membrilor Societății Scriitorilor Târgovișteni. 

De asemenea, în aceeași zi, începând cu ora 17.00, la Muzeul de Istorie a avut 

loc un concert susținut de cvintetul Orchestrei Simfonice “Muntenia” și invitații săi: 

Andrei Georgescu, Daria Lupu, Iulian Ignățoiu. 

 

2. De Dragobete și Mărțișor 

Organizarea acțiunii “De Dragobete și Mărțișor”, propusă la începutul anului, 

nu a mai putut fi realizată din cauza restricțiilor impuse de autorități în contextul 

manifestării epidemiei generate de coronavirusul SARS-CoV-2.   

Totuși, aceste momente importante în tradiția populară românească au fost 

marcate prin organizarea altor evenimente care să le aducă în prim plan. 

 

3. Proiectul educaţional "Satul dâmboviţean. Tradiţii şi obiceiuri 

populare" 

Obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti sunt valori autentice ale patrimoniului 

cultural imaterial, tezaurul care ne reprezintă şi care ne face să fim apreciaţi oriunde 

în lume. 

Centrul Județean de Cultură Dâmbovița a organizat, în data de 24 februarie, 

activitatea cultural – educațională de promovare a patrimoniului imaterial 

“Dragobetele ... on-line”.  

Astfel, a avut loc o întâlnire online cu elevi ai Școlii Coresi din Târgoviște, 

care au putut descoperi legenda lui Dragobete, simbolul mărțișorului, precum și 

semnificațiile acestor zile dedicate iubirii, renașterii naturii, începerii noului an 

agricol. 

 În cadrul aceluiași proiect, în data de 31 martie s-a desfășurat activitatea 

online intitulată “Ia românească – simbol și identitate”. Pentru a promova acest 

element de patrimoniu imaterial, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița a susținut o 

întâlnire on-line, în parteneriat cu elevii Școlii Coresi din Târgoviște, care a adus în 

prim-plan simbolismul iei, al cromaticii ei și al decorului. În egală măsură a fost 

evidențiată funcţia sa comunicaţională, stadiul actual al iei, precum şi cadrulul 

general de protejare, conservare şi salvgardare. 

 

4. Program de coordonare metodologică a așezămintelor culturale din 

teritoriu 

Centrul Județean de Cultură Dâmbovița a organizat trei întâlniri din cadrul 

programului anual de coordonare metodologică a aşezămintelor culturale din teritoriu 

- seminarii de informare şi perfecţionare a directorilor/referenţilor culturali din 

teritoriu pe teme de cultură tradiţională. 

Prima întâlnire cu referenții culturali de la nivelul județului a avut loc în data 

de 17 februarie. Întâlnirea a avut ca scop principal corelarea calendarelor de activităţi 

cultural-artistice și posibilitatea de a identifica oportunităţi de colaborare. În egală 

măsură, au fost stabilite prioritățile culturale în plan local, în vederea promovării 

folclorului și a valorilor culturale locale. 

În data de 23 martie a avut loc a doua întâlnire din cadrul programului. Tema 

de dezbatere abordată a fost Elemente românești de patrimoniu imaterial înscrise în 

patrimoniul mondial UNESCO, încercând o prezentare detaliată a acelor elemente de 
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cultură tradițională recunoscute la nivel universal. Călușul, Doina, Ceramica de 

Horezu, Colindatul de ceată bărbătească, Jocul fecioresc, Tehnicile tradiționale de 

realizare a scoarței și Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie - Mărțișorul au 

fost prezentate pentru o mai bună cunoaştere a acestora şi a locului pe care cultura 

română îl ocupă în cadrul valorilor culturale internaţionale. 

În data de 21 aprilie 2021, a fost organizată a treia întâlnire cu reprezentanți ai 

căminelor culturale din județ. Aceasta s-a desfășurat online. Realizată în apropierea 

Sărbătorilor Pascale, temele dezbătute au fost încondeiatul ouălor, obiceiul 

lumânărilor din ceară curată și al cocoșului alb, din Vinerea Mare, de la Fierbinți, 

Șelaru. Astfel, referenții culturali sau bibliotecarii din Moreni, Raciu, Bucșani, 

Vulcana Pandele, Gura Ocniței, Dărmănești, Niculești, Răzvad, au dezbătut tema 

obiceiurilor tradiționale de Paște, păstrate și transmise din generație în generație și au 

vizionat un film documentar etnografic ce a cuprins tradițiile specifice Paștelui, din 

județul Dâmbovița. 

 

5. Concursul Naţional de Poezie „Constantin Virgil Bănescu”  

Concursul s-a desfășurat în perioada 26 mai – 26 iunie și şi-a atins obiectivul 

propus, acela de a promova tinerii creatori de poezie din ţară. 

 

 

6. Festivalul – Concurs Naţional de Cultură şi Literatură „Primăvara 

Albastră”  
În perioada 20 - 21 mai 2021, la Pucioasa, s-a desfăşurat ediţia a XVII-a din 

Seria a II-a a Festivalului - Concurs Naţional de Cultură şi Literatură „Primăvara 

Albastră”. Acesta a fost organizat de Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, UAT 

Oraşul Pucioasa, Biblioteca „Gheorghe N. Costescu” Pucioasa, Societatea Scriitorilor 

Târgovişteni şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România - Filiala Dâmboviţa. 

Parteneri la organizarea festivalului au fost: Biblioteca Judeţeană “I. H. Rădulescu” 

Dâmboviţa şi Editura “Bibliotheca”. Concursul a fost structurat pe patru secţiuni: 

poezie, proză, teatru scurt și eseu. 

 

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

 În perioada 7 – 8 iunie 2021, Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” din Târgovişte 

a organizat cea de-a XXIV-a ediţie a Concursului Naţional de Interpretare  „W. A. 

Mozart”. Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a participat, în calitate de partener, 

la desfăşurarea acestui eveniment.  

 Concursul s-a adresat copiilor şi tinerilor şcolarizaţi în sistemul 

vocaţional muzical, care îşi doresc împlinirea într-o carieră muzicală. Concursul este 

recunoscut la nivel naţional, acesta reunind, de-a lungul celor 24 de ediţii, sute de 

elevi şi profesori într-un veritabil schimb de experienţă. 

 

8. Festivalul „Art For You” realizat în colaborare cu Liceul de Arte 

„Bălaşa Doamna”  

În perioada 16 - 22 iunie 2021, la Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” din 

Târgovişte, au fost organizate etapa finală și festivitatea de premiere a celei de-a XII-

a ediţii a Festivalului - concurs „Art 4 You”. Din motive obiective, acesta nu a putut 

fi organizat în luna aprilie. 
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 Obiectivele concursului au fost: promovarea culturii dâmboviţene, 

dezvoltarea creativităţii elevilor şi formarea competenţelor de exprimare artistică. 

Festivalul şi-a propus să descopere tinerele talente din domenii precum muzica, 

teatrul, pictura sau arta fotografică şi să le atragă spre învățământul artistic pentru a le 

oferi o educaţie artistică specializată.  

 

 9. De Rusalii – târg, ediţia a VIII-a 

        Cu ocazia unei sărbători importante din lumea satului tradițional– 

Rusaliile, a fost organizat un eveniment de anvergură. Astfel, în data de 21 iunie 

2021, la Sala Mare a Teatrului Tony Bulandra Târgovişte, a avut loc „Gala folclorului 

dâmbovițean”, eveniment oferit de Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul 

Județean de Cultură. Acesta a dorit să scoată în evidență respectul și prețuirea pentru 

cei care, de-a lungul timpului, mai tineri sau mai experimentați, au slujit cântecul 

popular și în special pe cel dâmbovițean. Sub bagheta dirijorului Ionuț Dumitrescu, 

Orchestra Populară ,,Chindia” a concertat alături de cele mai importante nume ale 

folclorului dâmbovițean. 

 

10. Tabăra de creaţie „O vară de poveste”, ediția a IX-a 

În perioada 12-16 iulie 2021 s-a desfășurat cea de-a IX-a ediție a Taberei de 

creație ”O vară de poveste”. Aceasta a adus prichindeilor bucuria reîntâlnirii cu arta, 

tradiția și jocul. În cadrul evenimentului au fost organizate ateliere de olărit, cusături, 

micul artizan și dans, oferind participanților experiențe de neuitat. Din cauza 

restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19, excursia de documentare la un muzeu 

de etnografie nu a mai fost posibilă. Datorită activităților desfășurate în cadrul 

taberei, copiii și-au demonstrat îndemânarea meșteșugărească și au devenit mai 

încrezători în propriile abilități de comunicare. 

 

11. Festivalul de teatru „Mimesis Fest” 

Festivalul de teatru „Mimesis Fest” s-a desfăşurat la Târgovişte, în perioada 28 

– 31 iulie 2021. Pe parcursul a patru zile au fost organizate workshop-uri, ateliere de 

creaţie, ateliere de magie, ateliere de pictură pe faţă şi figurine din baloane, statui 

vivante şi spectacole de teatru pentru copii. Festivalul s-a desfăşurat în Piața Mihai 

Viteazul din Târgoviște. 

Evenimentul, aflat la a V-a ediţie, a fost întâmpinat cu bucurie de copiii şi 

tinerii iubitori ai teatrului. Participanţii la festival au avut parte şi de o experienţă 

deosebită, prezentarea unui spectacol de ventrilocie realizat de renumita artistă Crina 

Zvobodă.  

 

12. Festivalul „Padina– Peștera” 

În perioada 23 – 25 iulie 2021, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Centrul 

Judeţean de Cultură Dâmboviţa, a organizat Festivalul “Peștera –Padina”, în zona 

Telecabina Peştera din Masivul Bucegi, comuna Moroieni. Ediția 2021 a Festivalului 

“Peștera –Padina” a oferit publicului prilejul reîntâlnirii cu mai multe genuri 

muzicale: muzică populară, rock simfonic și muzică de petrecere, astfel încât să fie 

satisfăcute toate gusturile și să atragă cât mai mulți turiști în Munții Bucegi, într-un  

cadru   natural de o frumusețe aparte. 

https://www.facebook.com/TeatrulTonyBulandra/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDutt3S7QUgF6RbK0GL-8gYOHOyoribmpRazoggvJ9jsSOvqGWoljDRPqHJRrM-m5TOXLd3LEehPggvAKJCziJITh-qmZsV7QGliSjF8RFEqBy5Xoo8laFiJdhclTcomb9eetGNstNAmMZqI8FEzS006TWOr1PafevTzGLr8DXi8Ht2F-oI1oPE-mqD80PUS3B5JJidShCHjvKrgWLhn9LeCY04qIVqqRMuJyAfE7eWLl95dhjVmJbwLVhZHAn67I8YFEXD-8fHjoMfa_JMvY6fdcQ-lPYE0nWX4hxJEujzG-SInjVkag&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/Consiliul-Judetean-Dambovita/393241877401711?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDutt3S7QUgF6RbK0GL-8gYOHOyoribmpRazoggvJ9jsSOvqGWoljDRPqHJRrM-m5TOXLd3LEehPggvAKJCziJITh-qmZsV7QGliSjF8RFEqBy5Xoo8laFiJdhclTcomb9eetGNstNAmMZqI8FEzS006TWOr1PafevTzGLr8DXi8Ht2F-oI1oPE-mqD80PUS3B5JJidShCHjvKrgWLhn9LeCY04qIVqqRMuJyAfE7eWLl95dhjVmJbwLVhZHAn67I8YFEXD-8fHjoMfa_JMvY6fdcQ-lPYE0nWX4hxJEujzG-SInjVkag&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ionut.dumitrescu.9?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDutt3S7QUgF6RbK0GL-8gYOHOyoribmpRazoggvJ9jsSOvqGWoljDRPqHJRrM-m5TOXLd3LEehPggvAKJCziJITh-qmZsV7QGliSjF8RFEqBy5Xoo8laFiJdhclTcomb9eetGNstNAmMZqI8FEzS006TWOr1PafevTzGLr8DXi8Ht2F-oI1oPE-mqD80PUS3B5JJidShCHjvKrgWLhn9LeCY04qIVqqRMuJyAfE7eWLl95dhjVmJbwLVhZHAn67I8YFEXD-8fHjoMfa_JMvY6fdcQ-lPYE0nWX4hxJEujzG-SInjVkag&__tn__=K-R
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Scopul acțiunii a fost acela de a oferi publicului experiențe culturale unice în 

unul dintre cele mai frumoase cadre naturale ale județului Dâmbovița și de a participa 

la dezvoltarea și promovarea zonei turistice Padina – Peștera din munții Bucegi. 

 

13. Sărbătorirea Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi 

Mitropolitul Ţării Româneşti 

În zilele de 10, 11 și 12 august 2021, au avut loc, la Târgoviște, sub 

coordonarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, ceremoniile 

dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi 

Mitropolitul Ţării Româneşti, la care au participat numeroși pelerini din istorica 

Cetate de Scaun munteană din întreaga Eparhie și din țară, precum și autorităţi 

publice locale și naționale. A fost evocată personalitatea Sfântului Ierarh Nifon, 

marele reorganizator al Bisericii muntene de la începutul secolului al XVI-lea, o pildă 

de mare demnitate şi de nespusă strălucire morală, cel care a îndemnat mereu la 

fidelitate faţă de credinţa strămoşească şi la ataşament faţă de cultură, susţinând, 

întotdeauna, buna şi necesara colaborare dintre spiritualitate şi cultură. 

 

14. Festivalul de Folclor „Ion Dolănescu” 

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a organizat, în parteneriat cu Fundaţia 

Culturală „Ion Dolănescu”, în zilele de 23 şi 24 septembrie 2021, la Târgoviște, ediţia 

a VII-a a Festivalului-Concurs Național „Ion Dolănescu”.  

Festivalul a avut ca obiective: 

- cinstirea memoriei ilustrului artist Ion Dolănescu; 

- împlinirea unei datorii sacre pentru valorificarea unui gen artistic peren, 

păstrat la loc de cinste în cultura şi sufletul tuturor românilor; 

- încurajarea artiştilor amatori şi a soliştilor vocali din țară; 

- întoarcerea publicului spre tradiţii şi spre evenimente care au în prim plan 

actul artistic de calitate. 

 

15. Târgul Meşterilor Populari, organizat cu ocazia Zilelor Municipiului 

Târgovişte, ediția a XIX-a 

În perioada 4-8 septembrie 2021, Parcul Chindia din Târgoviște a găzduit cea 

de-a XIX-a ediție a Târgului Meșterilor Populari, eveniment organizat de către 

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură. Cu acest prilej, au 

răspuns invitației o serie de meșteri populari care au prezentat meșteșuguri 

tradiționale cât mai variate: ceramică, pielărie, țesături, bijuterii, icoane pe sticlă, 

lemn și obiecte de cult, din toate zonele etnofolclorice ale țării. Participanții s-au 

bucurat de obiectele realizate cu multă pricepere de meșteșugari, dar și de bucatele 

alese, aduse de producători. 

 În ziua de 7 septembrie, Orchestra Populară Chindia a susținut un spectacol 

folcloric extraordinar intitulat ,,Dâmbovița în sărbătoare’’. La eveniment au luat parte 

cele mai importante nume ale muzicii populare dâmbovițene. 

16. Colocviul Internaţional „Latinitate-Romanitate-Românitate”, ediția a 

XX-a 

Anul acesta, Colocviul Internațional „Latinitate-romanitate-românitate”, 

organizat în perioada 24-26 septembrie 2021, a ajuns la cea de-a XX a ediție. 

Rezistența peste ani și ecoul favorabil în țară și în străinătate s-au datorat tocmai 
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stabilității și solidarității instituțiilor organizatoare: Universitatea Valahia din 

Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură, Primăria 

și Consiliul Local Târgoviște. Evenimentul reprezintă o bună ocazie de reuniune a 

unor cercetători şi cadre didactice din numeroase centre universitare din ţară, dar şi 

din străinătate, sub egida Universității ”Valahia” din Târgoviște și a Uniunii Latine 

din România. 

 

17. Festivalul - concurs de interpretare a cântecului popular „Ileana 

Sărăroiu” 

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a organizat, în perioada 19 – 21 

noiembrie 2021, ediţia a VIII-a a Festivalului - Concurs Naţional „Ileana Sărăroiu”. 

Evenimentul s-a desfăşurat la Clubul Studenților din Târgoviște. 

Scopul festivalului a fost de a da o şansă tinerilor interpreți talentaţi, care 

iubesc folclorul autentic, să se afirme dar şi să ducă mai departe tradiţia cântecului 

popular românesc. Concursul a cuprins secţiunea soliști vocali, la care s-au putut 

înscrie interpreţi cu vârsta cuprinsă între 15 şi 30 de ani, conform regulamentului de 

organizare a festivalului. Juriul concursului a fost alcătuit din personalităţi de 

seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc, din specialişti de 

prestigiu ai instituţiilor de profil din ţară. 

 

18. Concursul Naţional de Literatură “Moştenirea Văcăreştilor” 

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a organizat, în perioada 4 - 5 noiembrie 

2021, cea de-a LIII-a ediție a Concursului Naţional de Literatură “Moştenirea 

Văcăreştilor”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Complexul Naţional 

Muzeal „Curtea Domnească”, Societatea Scriitorilor Târgovişteni şi Biblioteca 

Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița.  

Prin acest concurs de literatură oferim celor cu adevărat talentaţi o şansă de 

afirmare. Lucrările câștigătoare au fost publicate în volumul “Concursul Naţional de 

Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”. Laureaţi ai ediţiei a 53-a”.   

Din cauza măsurilor restrictive impuse de autorități în scopul prevenirii 

infectării cu virusul Covid-19, în cadrul ediției de anul acesta nu au mai avut loc alte 

manifestări asociate  evenimentului, iar concursul s-a desfășurat online. 

 

În afară de aceste acțiuni cuprinse în Planul anual de acţiuni pe anul 2021, 

transmis Instituției Prefectului – Judeţul Dâmboviţa la începutul acestui an, Centrul 

Județean de Cultură Dâmbovița a mai organizat și alte acțiuni printre care amintim:  

- Spectacol folcloric patriotic dedicat Zilei Micii Uniri, intitulat ”Hai să dăm 

mână cu mână!”, desfășurat în data de 22 ianuarie; 

- „Sunetul iubirii” - concert de pian susținut de elevii Şcolii Populare de Arte 

„Octav Enigărescu” desfășurat în data de 13 februarie; 

- Miniturneu muzical intitulat ”Parfum de femeie”, prezentat la Târgoviște (1 

martie), la Pucioasa (4 martie) și la Titu (7 martie); 

- Ziua internațională a artei - întâlnire cu reprezentanți ai artei dâmbovițene 

(15 aprilie); 

- „Primăvara iubirii” – spectacol online susținut de profesorii Şcolii Populare 

de Arte, desfășurat la Muzeul de Artă (25 aprilie); 
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- “Iubiți-vă părinții”- spectacol  susținut la Azilul de bătrâni de la Pucioasa 

(27 aprilie); 

- „Muzica de altădată” - spectacol de Paști cu Orchestra Populară ”Chindia” 

(2 mai); 

- “Dâmbovița în Europa” – eveniment dedicat Zilei Europei desfășurat la 

Palatul de la Potlogi și la Târgoviște (9 mai); 

- Spectacol folcloric „Constantine, Constantine” (21 mai); 

- Recital desfășurat în cadrul evenimentului “Tudor Vladimirescu - 200 de 

ani de la Revoluţia din 1821” (26 mai);  

- Reeditarea volumului „Monumentele eroilor dâmbovițeni - memorii eterne 

ale neamului românesc” (aprilie – iunie); 

- Expoziție de pictură „One on One” - vernisaj al clasei de pictură coordonată 

de prof. Mihai Șerbănescu (9 iunie); 

-  „Dor de sat” - spectacol folcloric susținut de Orchestra Populară ”Chindia” 

la Potlogi, cu ocazia inaugurării Căminului Cultural (25 iunie);   

- Spectacole susținute de elevii claselor de canto și de pian din cadrul Şcolii 

Populare de Arte (22 iunie, 23 iunie, 1 iulie și 2 iulie); 

- Spectacol “Parfum de femeie” la Căminul Cultural din Pietroșița (17 iulie); 

- Workshopuri artistice (pian, vioară, canto, pictură, dans, chitară, orgă, 

design, teatru) susținute de experții din cadrul Şcolii Populare de Arte (30 

august – 3 septembrie); 

- Spectacol folcloric susținut de Orchestra Populară Chindia în comuna 

Moroieni (14 septembrie); 

- Spectacol folcloric în cadrul sărbătorii pastorale Răvășitul Oilor (18 

septembrie); 

- Spectacol de deschidere an școlar Castelul Artelor (2 octombrie); 

- Festivalul Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur”, ediția a 54-a (21 – 23 

octombrie); 

- Am plecat să colindăm – Concerte de colinde și muzică tradițională 

organizate în localitățile Pucioasa, Gura Ocniței, Pietroșița și Moroieni (7, 

9, 11 și 12 decembrie); 

- Colinde, Colinde (Aninoasa – 15 decembrie); 

- Alaiul Colindelor - manifestare organizată cu prilejul sărbătorilor de iarnă 

(16-23 decembrie); 

- Cântece rituale și colinde din Transilvania -Concert extraordinar de colinde 

cu Ioan Bocșa (17 decembrie); 

- Concerte susținute de Orchestra simfonică „Muntenia”: “Povești muzicale de 

dragoste” (12 februarie), “Femeia, eterna iubire” (5 martie), Slavă Domnului Isus 

Hristos (29 aprilie), Concert dedicat cadrelor sanitare intitulat „Onoare și recunoștință 

Spitalului Județean de Urgență” (7 mai), Concert rock simfonic în cadrul Festivalului 

„Padina – Peștera” (24 iulie) și „Opera în concert la Târgoviște” - spectacol organizat 

cu ocazia Zilelor Cetății Târgoviște (8 septembrie), Spectacol ,,In Memoriam Laura 

Stoica” (8 octombrie), Concert dedicat Zilei Naționale a României (29 noiembrie), 

Concert aniversar Gheorghe Zamfir - 80 (10 decembrie), Concert de Crăciun (20 

decembrie). 

În contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, pentru 

prevenirea contaminării cu noul coronavirus, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița 
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a fost în imposibilitatea organizării unor acțiuni culturale ce erau programate în 

perioada aprilie – iunie 2021. Astfel, nu au mai putut fi organizate următoarele 

evenimente: proiectul cultural – educaţional „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, 

Vinerea Floriilor, Festivalul „Dracula”, Festivalul judeţean de interpretare a 

cântecului popular "Rodica Bujor", Spectacol de „Moș Nicolae”. 

 

Printre obiectivele principale ale Bibliotecii Județene Dâmbovița s-a numărat 

diversificarea şi adecvarea permanentă a politicilor de achiziţii pentru 

optimizarea cerinţelor de lectură ale utilizatorilor. În acest scop, se vor întreprinde 

măsurile necesare în vederea achiziţionării unei palete diverse de documente. Se are 

în vedere înnoirea fondului documentar prin achiziție, deselecţie, depozit legal, casare 

în urma inventarierii și constatării uzurii fizice și morale a documentelor etc.  

O atenţie deosebită va fi acordată programului editorial al Bibliotecii Judeţene, 

continuând demersul de cercetare şi valorificare a patrimoniului şi a fondului 

documentar local din anii trecuţi, în contextul împlinirii a 100 de ani de lectură 

publică la Târgovişte. 

Un alt obiectiv este Dezvoltarea bibliotecii digitale, urmărindu-se constituirea 

unei baze de date în format electronic în vederea prezervării și conservării Colecțiilor 

speciale, dar și facilitarea accesului utilizatorilor la anumite colecții de interes, dar cu 

acces restrâns (în special din cauza tehnologiei uzată moral).  

O prioritate instituțională este și dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă, pentru 

a oferi o alternativă de petrecere a timpului liber pentru toate categoriile de public, 

indiferent de vârstă: Seara de carte; Clubul de filozofie; Clubul „Prietenii mei 

necuvântători”. Respectivele cluburi au funcționat în prima parte a anului în mod 

tradițional, fiind reluate, în a doua parte a anului,  în aer liber. 

Programul de animație culturală a fost centrat, în prima parte a anului, pe  

activitățile culturale majore de tradiție în comunitatea dâmbovițeană și pe 

stimularea interesului pentru cultură al tinerilor prin concursuri și activități non-

formale: Ziua Culturii Naţionale; Concursul cunoștințe istorice „24 ianuarie 1859 în 

conştiinţa românilor”; „Atelier Caragiale”;  lansări de carte, expoziții tematice on 

line, aniversarea unor personalități culturale etc.  

În prezent, având în vedere criza mondială generată de noul coronavirus COVID-

19 care a condus la instalarea unei pandemii globale, rolul bibliotecilor publice este 

deosebit de important, având în vedere că reprezintă  sursele principale de încredere 

în ceea ce privește distribuirea informațiilor verificate. Bibliotecile publice au fost 

primele care au conștientizat că trebuie să găsească soluții pentru a rămâne în legătură 

cu publicul lor, folosindu-se de noile tehnologii media, aducând la cunoștința acestora 

informații credibile și de actualitate referitoare la subiectele de interes pentru fiecare 

cetățean în parte sau pentru fiecare instituție. În acest contextul epidemiologic 

complex, prioritatea noastră instituțională o reprezintă dezvoltarea serviciilor online 

pentru a răspunde necesităților de documentare ale utilizatorilor și a susține sistemul 

educațional comunitar. În acest scop, o parte dintre cererile de lectură și documentare 

au fost satisfăcute prin dezvoltarea bibliotecii digitale sau prin trimiterea de 

documentație în format digital. S-a avut în vedere și desfășurarea de activități cu 

caracter non-formal prin utilizarea platformelor de comunicare online (Ziua Iei).  

În a doua parte a anului, reluarea lucrului în contact direct cu publicul și relaxarea 

anumitor măsuri de combatere a pandemiei au permis organizarea unor manifestări de 
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tradiție precum Vacanță la bibliotecă și Salon Editorial „I.H. Rădulescu”, toate 

desfășurate în aer liber, cu un număr limitat de participanți. 

 

În domeniul Tineret și Sport,   

Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Dambovita, a acţionat în cursul 

anului 2021, în spiritul prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, 

modificat şi completat prin Legea nr.472/2004.  

 Începând cu luna mai 2021 și până în prezent DJST Dâmbovița, prin 

Compartimentul Sport, a organizat și finanțat 2 proiecte de sport proprii, după cum 

urmează: 

1) Campionatul de fotbal in sala, proiect de sport care a constat în desfășurarea, 

în perioada 15.05-20.06.2021, a unui campionat de fotbal in sala cu 

participarea a 200 de tineri dâmbovițeni; Buget decontat: 5000 lei 

2) ”Cupa Targoviste – Radio orientare”, proiect de sport care a consta în 

desfășurarea, în perioada 25.07.2021- 25.08.2021, a unei competitii de radio 

orinetare in localitatea Sotanga . Buget decontat de DJST Dâmbovița: 1500 lei. 

3) Cupa Judo-ului Dambovitean proiect de sport care a constat în desfășurarea, 

în perioada 01.09.2021- 01.10.2021, a unei competitii de judo in localitatea 

Targoviste . Buget decontat de DJST Dâmbovița: 2500 lei 

4) Cross Alerg pentru sanatate proiect de sport care a consta în desfășurarea, în 

perioada 01.10.2021- 25.10.2021, a unei competitii de cross in localitatea 

Aninoasa . Buget decontat de DJST Dâmbovița: 4000 lei 

5) Indemnizatii efort in cadrul sportului de performanta, cu un buget alocat de 

10000 lei, proiect de sport care a constat in acordarea unor indemnizatii de 

efort sub forma de masa servita pentru 40 de sportivi pentru o perioada de 10 

zile. 

6) Cupa MOS CRACIUN (baschet), proiect de sport care a constat în 

desfășurarea, în perioada 10-20.12.2021, a unui campionat de  baschet in 

parteneriat cu Clubul Sportiv Scolar, cu participarea a 100 de sportivi 

dâmbovițeni; Buget decontat: 1700 lei 

7) Campionatul de tenis de masa, proiect de sport care a constat în desfășurarea, 

în perioada 10-20.12.2021, a unui campionat de fotbal in sala cu participarea a 

100 de tineri dâmbovițeni; Buget decontat: 5000 lei 

În perioada aprilie-mai 2021, DJST Dâmbovița, prin compartimetul Tineret a 

desfășurat activități de  informare și consilire adresate ONG-urilor de tineret privind 

propunerea de metodologie de finanţare a proiectelor de tineret în anul 2021. S-au 

făcut propuneri de modificare și/sau de îmbunătățire a metodologiei de finanțare din 

anul precedent, propuneri ce au fost transmise la MTS. 

Începând cu 19 mai 2021, după aprobarea de către Ministerul Tineretului și 

Sportului a Metodologiei de finanțare a proiectelor de tineret , a început procesul de 

organizare a Concursului Local de Proiecte de Tineret (CLPT)-2021, conform unui 

calendar de desfășurare care s-a finalizat la data de 17 august 2021, când au fost 

afișate rezultatele finale ale concursului. 

În anul 2021 DJST Dâmbovița, prin Compartimentul Tineret, a organizat și 

finanțat 5 proiecte de tineret proprii, în valoare totală de 44055 lei, după cum 

urmează: 

8) "Eco-voluntari în comunitate", proiect de tineret organizat în perioada 17.05-
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17.06.2021; Buget: 7166 lei 

9) ”Școală  interdisciplinară nonformală pentru tineret”, proiect de tineret 

organizat în perioada 21.06-16.07.2021; Buget: 9599 lei. 

10) "Educație sanitară pentru tineret”, proiect de tineret organizat în perioada 

06-30.09.2021; Buget: 9500 lei. 

11) “Tineri (In)Formaţi”, proiect de tineret organizat în perioada 23.08-

08.10.2021;Buget: 8340 lei. 

12) "Sănătate prin mișcare", proiect de tineret organizat în perioada 27.09-

20.10.202; Buget: 9450 lei. 

În anul 2021, la Concursul Local de Proiecte de Tineret (CLPT), au fost aprobate 

spre finanțare 4 proiecte de tineret (”Curs de formare animatori de timp liber pentru 

tinerii dâmbovițeni”- 21000 lei, ”Cupa Floare de Colț - Ediția a VI-a”- 16200 lei, 

”Tabără tematică de astronomie pentru tineret”- 20340 lei, ”Provocarea Muntelui”- 

16200 lei )în valoare totală de 73740 lei, DJST decontând doar 3 proiecte de tineret 

(”Curs de formare animatori de timp liber pentru tinerii dâmbovițeni”- 21000 lei, 

”Cupa Floare de Colț - Ediția a VI-a”- 16199,56 lei, ”Tabără tematică de astronomie 

pentru tineret”- 20340 lei) a căror valoare totală decontată a fost de 57539,56 lei. 

În rezumat, realizările DJST Dâmbovița în domeniul tineretului, în anul 2021, au 

fost următoarele: 

 Număr total de proiecte finanțate: 8, dintre care 5 proiecte proprii și 3 proiecte 

la Concursul Local de Proiecte de Tineret (CLPT); 

 Număr total participanți: 1392 persoane; 

 Număr total beneficiari: 1864 persoane; 

 Buget total decontat: 101594,36 lei 

În anul 2021, din cauza pandemiei, Ministerul Tineretului și Sportului nu a 

aprobat organizarea și finanțarea de tabere pentru copii și tineri. 

 
 

 

Acţiunile Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa au fost orientate, în 

principal, către : 

 Colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor către INS - 

sediul central, atât pentru cercetările statistice ce au ca sursă de finanţare bugetul de 

stat cât și pentru cercetările statistice ce au finanţare din fonduri externe, (vezi 

Anexa). 

 Punerea la dispoziţia factorilor de decizie şi agenţilor economici a 

datelor necesare fundamentării şi aprecierii realizării politicilor de dezvoltare 

economică şi socială în profil  teritorial.  

 Elaborarea de lucrări de sinteză economică, studii şi analize, informări 

privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, municipiului, oraşelor şi 

comunelor. 

 Actualizarea fondului județean de date statistice; 

 Îmbunătățirea relațiilor de comunicare atât cu furnizorii de date statistice 

cât și cu beneficiarii rezultatelor anchetelor și cercetărilor statistice; 

 Îmbunătăţirea managementului calităţii şi optimizarea proceselor 

operaţionale 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN 

PLANUL DE ACŢIUNI AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA ÎN ANUL 2021 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

1. POLITICA FISCAL-BUGETARĂ 
Administrația Județeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa  
1.  Realizarea programului de incasari 

lunar 
12 

 
12 

2.  Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare  lunar 12 12 
3.  Intocmirea și transmiterea in termen a situațiilor solicitate de către ANAF 

și MFP 
lunar 12 12 

4.  Cresterea ponderii incasarilor realizate prin aplicarea masurilor de 

executare silita 
lunar 12 12 

5.  Cresterea gradului de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale lunar 12 12 
6.  Urmarirea aplicării NM ale MFP cu privire la derularea prin trezoreriile 

teritoriale, a operaţiunilor legate de răscumpararea certificatelor de depozit 

pentru populaţie şi raportarea zilnică, lunară, trimestrială şi anuală la MFP 

a răscumpărărilor certificatelor de depozit pentru populaţie. 

permanent 5 trezorerii realizat 

7.  Potrivit Programului stabilit in conformitate cu adresa MFP nr. 

111.043/1996 şi a tematicii primite de la DGRFP Ploieşti – S.I.V.A.T.L., 

se efectuează verificarea activităţii trezoreriilor locale, indrumarea 

metodologică urmărind respectarea instrucţiunilor şi a normelor legale. 

permanent 5 trezorerii realizat 

8.  Verificarea operaţiunilor de incasări şi plăţi in numerar, lunar la 

trezoreriile teritoriale potrivit Precizărilor MFP nr. 172.695/2004 şi a 

tematicii primite de la DGRFP Ploieşti - S.I.V.A.T.L., vizualizarea 

inregistrărilor video de la camerele de luat vederi montate la casele tezaur 

pentru trei zile neconsecutive din luna anterioară, și verificarea 

operatiunilor și documentelor care au stat la baza anularii subscrierilor și a 

revocarii imputernicitilor în activitatea de vânzare a titlurilor de stat 

destinate populatiei în cadrul Programului Tezaur 

permanent 5 trezorerii realizat 

9.  Monitorizarea operaţiunilor de numărare, sortare şi reimpachetare a 

numerarului care se depune la BNR Sucursala Bucureşti. 

zilnic Trezoreria Municipiului 

Targoviste 

realizat 

10.  Intocmirea şi transmiterea, lunar, la DGRFP Ploieşti - S.I.V.A.T.L.  a unui 

raport de sinteza privind desfăşurarea activităţii serviciului şi a unui raport 

privind desfăşurarea activităţii casieriilor. 

lunar 5 trezorerii realizat 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

11.  Centralizarea cererilor de autorizare la plată a dobânzilor, primite de la 

unitatea proprie şi serviciile teritoriale de trezorerie din cadrul judeţului şi  

transmiterea la S.I.V.A.T.L. – DGRFP Ploieşti. 

lunar 5 trezorerii realizat 

12.  Decontarea in SEP a tuturor operaţiunilor de plăţi şi incasări 

iniţiate/primite la nivelul judeţului. 

zilnic 5 trezorerii 

 

realizat 

13.  Transmiterea soldului casei de circulaţie. zilnic 5 trezorerii 

 

realizat 

14.  Asigurarea funcţionării sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor 

financiare ale instituţiilor publice(forexebug)la nivelul unitătii 

proprii/tuturor trezoreriilor operative. 

zilnic 5 trezorerii 

 

realizat 

15.  Primirea de la MFP şi transmiterea către trezoreriile operative a 

deschiderilor de credite din bugetul de stat, BASS, şomaj, sănătate. 

zilnic 5 trezorerii 

 

realizat 

16.  Elaborarea şi raportarea execuţiei bugetului de stat, execuţia operativă a 

contului Trezoreriei Statului 

zilnic 5 trezorerii 

 

realizat 

17.  Alimentarea cu numerar de la BNR Sucursala Bucureşti, necesar 

efectuării operaţiunilor de plăţi in numerar la trezoreriile operative şi 

depunerea excedentului de numerar la BNR Sucursala Bucureşti având in 

vedere Regulamentul nr.2/2005 BNR. 

permanent 5 trezorerii 

 

realizat 

18.  Asigurarea cu numerar a trezoreriilor operative. permanent 5 trezorerii 

 

realizat 

19.  Implementarea sistemului de raportare a situaţiilor financiare din sectorul 

public – FOREXEBUG. 

permanent 5 trezorerii 

 

realizat 

20.  Asigurarea, implementarea şi funcţionarea in bune condiţii la nivelul 

unităţii poprii/tuturor trezoreriilor operative din cadrul judeţului a 

sistemului de Eliberarea extraselor de cont in format electronic pentru 

instituţiile publice cu conturi deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei 

statului din cadrul judeţului. 

permanent 5 trezorerii 

 

realizat 

21.  Asigurarea, implementarea şi funcţionarea in bune condiţii la nivelul 

unităţii poprii/tuturor trezoreriilor operative din cadrul judeţului a 

sistemului de eliberare a fişierelor cu operaţiunile derulate de operatorii 

economici prin intermediul contului 50.69”Disponibil al operatorilor 

permanent 5 trezorerii 

 

realizat 
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economici”. 

22.  Efectuarea de operaţiuni de incasări in numerar de la instituţii 

publice/operatori economici, persoane fizice, etc pe baza de Chitanţă 

pentru incasarea de impozite, taxe şi contribuţii precum şi operaţiuni de 

plăţi către instituţiile publice pe baza CEC-urilor pentru ridicare de 

numerar. 

permanent Trezoreria 

Municipiului 

Târgovişte 

realizat 

23.  Pentru certificatele de trezorerie vândute către populaţie şi transformate in 

certificate de depozit,  asigură răscumpărarea acestora, prin rambursarea 

valorii nominale şi a dobânzii aferente. 

permanent Trezoreria 

Municipiului 

Târgovişte 

realizat 

24.  Emitere titluri de stat către populaţie periodic 5 trezorerii realizat 

25.  Verificarea, analizarea, in vederea centralizării, a bugetelor locale cu toate 

anexele prevăzute de actele normative in vigoare. 

permanent 90 uat 90 uat 

26.  Verificarea – centralizarea, analizarea situaţiilor financiare lunare şi 

trimestriale in vederea transmiterii la M.F.P. sau la instituţiile care le 

solicită, potrivit actelor normative in vigoare. 

permanent 90 uat 90 uat 

27.  Verificarea, analizarea, in vederea centralizării a situaţiilor privind 

numărul de personal şi fondul de salarii potrivit legislaţiei in vigoare. 

permanent 90 uat 90 uat 

28.  Asigurarea, repartizarea, verificarea lunară, analizarea obligatorie şi 

informarea privind alocarea şi utilizarea sumelor din I.V.G. si T.V.A. la 

M.F.P. precum şi la nivel de A.J.F.P. şi instituţiile  care solicită aceste 

informaţii. 

permanent 90 uat 90 uat 

29.  Asigurarea repartizarea, verificarea, analizarea  in vederea centralizării a 

proiectelor de buget solicitate de M.F.P.şi transmise potrivit legislaţiei in 

vigoare. 

permanent 90 uat 90 uat 

30.  ACTIUNI DE INSPECTIE FISCALA  570 612 

31.  Inspectii fiscale urmare analizelor de risc proprii ( inclusiv risc fiscal 

asociat preturilor de transfer) in vederea verificarii modului de calculare, 

evidentiere si virare, in cuantumurile si la termenele stabilite de lege, a 

obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat, administrate de 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala la contribuabilii mici , mijlocii, 

persoane fizice respectiv intreprinderi individuale si  familiale.  

Lunar 

 
330 

332 
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32.   

Efectuarea de inspectii fiscale , dispuse sau aprobate de conducerea 

ANAF/ DGCIF, potrivit tematicelor si circularelor transmise in acest sens, 

la contribuabilii mici , mijlocii, persoane fizice respectiv intreprinderi 

individuale si  familiale.  

 

Lunar 
30 

 
15 

33.  Efectuarea de inspectii fiscale anticipate pentru solutionarea  deconturilor 

cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare la contribuabilii mici 

, mijlocii, persoane fizice respectiv intreprinderi individuale si  familiale.  

 

Lunar 
170 

 
228 

34.  In cadrul inspectiilor fiscale efectuate in vederea solutionarii dosarelor 

DNOR cu control anticipat, precum si in cadrul inspectiilor fiscale urmare 

analizelor de risc proprii, au fost verificati si un numar de 55 contribuabili 

/ platitorii  ( 48 persoane juridice si 7 persoane fizice respectiv 

intreprinderi individuale si  familiale) selectati in functie de nivelul 

riscului stabilit urmare analizei de risc, ale caror deconturi cu sume 

negative de TVA cu optiune de rambursare au fost solutionate cu control 

ulterior . 

 

Lunar 

20 

55 

Directia Regionala Vamala Ploiesti - Biroul Vamal de Interior Dambovita 

Activitate vamala 

35.  Vămuirea cu operativitate a mărfurilor. Număr operaţiuni import 

export efectuate total, din care: 

- operaţiuni import 

- operaţiuni export 

2021 - 33.282 

2021 - 14.486 

2021 - 18.796 

36.  Controlul ulterior asupra operaţiunilor vamale anterioare. Număr 

declaraţii vamale reverificate 
2021 - 491 

37.  Îmbunătăţirea continuă a gradului de colectare a veniturilor din 

activitatea vamală şi fiscală datorate bugetului comunitar şi naţional 
permanent permanent permanent 

38.  Încasări în vama drepturi vamale total, din care: 

-  din activitatea curenta 

2021 67.490.000 77.423.656 

2021 67.490.000 77.423.656 
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-  in urma controlului ulterior 2021 0 988.904 

39.  - operaţiuni de supraveghere a mişcărilor de produse accizabile în regim 

suspensiv, total din care: 

           - pe teritoriul naţional 

           - intracomunitar 

- operaţiuni de control a mişcărilor de produse accizabile în regim 

suspensiv de accize 

-  acţiuni de sigilare sau desigilare, efectuate la antrepozitele 

fiscale de producţie şi la gospodăriile individuale care deţin 

cazane de ţuică – tip alambic 

-  prelevarea de probe din produse accizabile 

2021 - 1285 

2021 - 1047 

2021 - 238 

2021 - 1215 

2021 - 97 

2021 - 0 

40.  Număr controale inopinate efectuate, total din care: 

- verificări în vederea acordării autorizaţiilor şi atestatelor de 

către autoritatea vamală, operatorilor economici cu produse 

accizabile 

-  verificarea menţinerii şi respectării de către agenţii economici a 

condiţiilor avute în vedere la autorizare 

2021 - 179 

2021 - 155 

2021 - 24 

41.  -  amenzi aplicate 

-  amenzi încasate 

-  avertismente scrise si verbale 

-  contravaloarea mărfurilor confiscate sau a mărfurilor constatate lipsă în 

gestiune 

2021 - 5.000 

2021 - 5.000 

2021 - 4 

2021 - 0 

42.  - nr. sesizări 2021 - 0 

43.  - valoare prejudiciu 2021 - 0 

2. PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa 
44.  Campanii de verificare 2021 154 156 

45.  Respectarea conformității, calității, condițiilor de comercializare și 

etichetare a alimentelor comercializate în chioșcurile și unitățile de 

alimentație publică /prestare servicii din incinta strandurilor, piscinelor, 

bazinelor de înot, precum și în zonele de agrement, parcuri de distractie, 

02-31.08.2021 4 4 
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precum și închirierea echipamentelor de agrement 

46.  Respectarea prevederilor legale privind calitatea, modul de 

comercialziare, etichetare și prezentare a pâinii și produselor de 

panificatie 

09-27.08.2021 4 4 

3. FONDURI EUROPENE 

Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa, Compartimentul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale 

47.  Întocmirea Planului județean de acțiuni pentru realizarea politicilor în 

domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale în colaborare cu 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi serviciile publice deconcentrate 

Trim. I 1 1 

48.  Întocmirea Planului de măsuri judeţean, în conformitate cu documentele 

programatice referitoare la afaceri europene și relații internaționale, în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, serviciile publice 

deconcentrate, societatea civilă şi autorităţile administraţiei publice locale 

Trim. I 1 1 

49.  Întocmirea Raportului privind modul de realizare a acţiunilor cuprinse în 

Planul județean de acțiuni pentru realizarea politicilor în domeniul 

afacerilor europene și al relațiilor internaționale pe anul 2020 

Trim. I 1 1 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

50.  DARE TO START! – Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane 

educate  
2021 1 1 

51.  SI TU CONTEZI! – Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale pentru 

elevii cu dizabilități si CES din județul Dâmbovița prin intervenții 

armonizate  

2021-2022 1 0 

52.  Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița  2021-2022 1 1 

53.  „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 

atribuire” pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor 

în județul Dâmbovița”. 

2021-2022 1 0 

54.  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, 

2021-2022 1 0 
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inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5d-1 

55.  South Muntenia Energy Efficiency for Public Building Investment 

Program (SMEE-PB) - Elena 
2021-2024 1 0 

4. TURISM  

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

56.  Reabilitarea si modernizarea infrastructurii tehnice pentru cresterea 

potentialului turistic din masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa   

2021 
1 1 

57.  Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea Rezervaţiei 

de zimbri „Neagra” 

2021 
1 1 

58.  Refacerea sitului contaminat istoric de la TITU 2021 1 1 

59.  Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea 

Complexului de clădiri şi fortificaţii medievale „Curtea Domnească” din 

Târgovişte 

2021 

1 1 

60.  Construire pârtii Zona Montană Înaltă 2021 1 1 

61.  Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și de turism în stațiunea  

Peștera-Padina, comuna Moroeni” 

2021 
1 1 

62.  Finalizare obiective Zona montană înaltă: 2021 1 1 

63.  Centrul multifuncţional pentru servicii de urgenţă şi jandarmerie montană 

zona Peştera, comuna Moroeni" 

2021 
1 1 

Primăria Municipiului Târgovişte 

64.  Promovarea turistica a bisericilor de la sfarsit de veac XIX si inceputul 

sec. XX din Targoviste 

2021 
1 1 

65.  Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XIV-XV din Targoviste 2021 1 1 

66.  Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XVI din Targoviste 2021 1 1 

67.  Promovarea turistica a monumentului de importanta naţionala Curtea 

Domneasca din Targoviste 

2021 
1 1 

68.  Promovarea turistica a mănăstirilor vechi din zona Targoviste 2021 1 1 

69.  Promovarea turistica a muzeelor târgoviştene 2021 1 1 

70.  Promovarea turistica a bisericilor medievale sec. XVII-XVIII din 

Targoviste 

2021 
1 1 

Primăria oraşului Pucioasa 
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71.  Revitalizarea surselor pentru tratamente de cură internă cu ape minerale 

Pucioasa 

2021 1 acţiune 1 acţiune 

72.  Dezvoltarea turismului de agrement în oraşul Pucioasa 2021 1 acţiune 1 acţiune 

73.  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de interes turistic a oraşului 

Pucioasa 

2021 1 acţiune 1 acţiune 

74.  Promovarea turistică a obiectivului balnear Baile Pucioasa 2021 1 acţiune 1 acţiune 

75.  Înfiinţare, reabilitare şi dotare Centru Naţional de Informare şi Promovare 

Turistică în staţiunea de interes naţional Pucioasa 

2021 1 acţiune 1 acţiune 

5. MUNCĂ ȘI JUSTITIE SOCIALĂ 

Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa  

76.  Stabilirea drepturilor de pensii conform Legii nr.263/ 2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

31.12.2021 Înscrieri noi – 7237; 

Modificări drepturi-8486; 

Ajutoare de deces –7297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Înscrieri noi – 7178; 

Modificări drepturi–8103; 

Ajutoare de deces –7297. 

77.  Dezvoltarea unui sistem eficient şi transparent de asigurare la accidente de 

muncă şi boli profesionale 

31.12.2021 Tablouri de prevenire –32; 

Prestații lunare – 975. 

Tablouri de prevenire –32; 

Prestații lunare – 975. 

78.  Eficientizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii 

de muncă 

31.12.2021 Cazuri noi – 881; 

Cazuri revizuire: 3095. 

Cazuri noi – 881; 

Cazuri revizuire: 3095. 

79.  Informarea, în domeniul propriu de competenţă, a persoanelor interesate 

cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin, în aplicarea 

regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială 

31.12.2021 Înscrieri - 7095 înscrieri - 6820 

80.  Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, posibilitatea 

existenţei în plată, în paralel, a mai multor  dosare de pensii, identificarea 

plăţilor necuvenite de pensii anticipate, anticipate parţial, de invaliditate 

sau de urmaş, plăţi nelegale de asigurări sociale sau introducerea eronată a 

CNP) 

31.12.2021 Cazuri semnalate - 197 Cazuri în desfășurare -53 

81.  Respectarea criteriilor şi a procedurii de alocare a biletelor de tratament 31.12.2021  - cereri bilete – 3117; 

- bilete repartizate – 2694; 

- cereri bilete – 3117; 

- bilete vândute – 1995. 

82.  Evidență contribuabili  31.12.2021 - contracte de asigurare   

Lg.263/2010 - 157 ; 

OUG 163/2020 – 205; 

- adeverinte stagiu de 

- contracte de asigurare  

Lg.263/2010 -157 ; 

OUG 163/2020 – 205; 

- adeverinte stagiu de 
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cotizare –12.322. cotizare – 12.322. 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa  

83.  Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor din grupurile vulnerabile pe 

piața muncii (tinerii NEET, șomerii de lungă durată, persoanele de etnie 

roma, persoanele cu dizabilităţi, persoane eliberate din detenție, tinerii 

postinstituţionalizaţi)  

31.12.2021 

Persoane din grupuri 

vulnerabile cuprinse în 

măsuri active : 

 Tineri NEET sub 25 ani : 

1950  

 Someri de lungă durată 

1150 

 Persoane de etnie roma - 

1000 

 Persoane cu handicap: 10 

 Persoane cu handicap  

încadrate prin 

subvenționarea locului de 

muncă: 5  

 

 

 

 Tineri NEET sub 25 ani 

: 1713  

 Şomeri  lungă durată : 

674 

 Persoane de etnie roma - 

918 

 Persoane cu handicap: 

21 

 Persoane cu handicap  

încadrate prin 

subvenționarea locului 

de muncă: 6 

84.  Satisfacerea unui număr cat mai mare de oferte de locuri de muncă 

vacante 
31.12.2021 

Indicator propus : Grad de 

ocupare a locurilor de muncă 

vacante aflate în evidenţa 

AJOFM : 80%  

Realizat : 81,6% 

85.  

Implementarea masurilor active si preventive pentru șomeri  31.12.2021 

Persoane înregistrate în 

evidenţa AJOFM, 

beneficiare de  : 

 Servicii de mediere a 

muncii : 14500 cuprinse/ 

5300 încadrate 

 

 Servicii de informare şi 

consiliere profesională : 

 

 

 

 Servicii de mediere a 

muncii : 12488 cuprinse/ 

5964  încadrate 

 

 Servicii de informare şi 

consiliere profesională : 
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14000 

 Servicii de consultanţă şi 

asistenţă pentru 

începerea unei activităţi 

independente sau 

iniţierea unei afaceri : 50 

pers. cuprinse  

 Încheierea de contracte 

de solidaritate, pentru 

persoanele marginalizate 

social :10 

 Stimularea mobilităţii 

forţei de muncă : 15 

 Completarea veniturilor 

salariale pentru şomerii 

care se încadrează în 

muncă : 200 

 Prima de activare pentru 

şomerii neîndemnizaţi : 

200 

 Prime de inserţie 

acordate absolvenţilor : 5 

12455 

 Servicii de consultanţă 

şi asistenţă pentru 

începerea unei activităţi 

independente sau 

iniţierea unei afaceri : 

62 pers. cuprinse 

 Încheierea de contracte 

de solidaritate, pentru 

persoanele marginalizate 

social : 2 

 Stimularea mobilităţii 

forţei de muncă : 20 

 Completarea veniturilor 

salariale pentru şomerii 

care se încadrează în 

muncă : 351 

 Prima de activare pentru 

şomerii neîndemnizaţi : 

156 

 Prime de inserţie 

acordate absolvenţilor : 

9 

86.  Prevenirea șomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative 

ocupaționale pentru tineri într-o perioada de maxim  4 luni de la data 

înregistrării şi 6 luni in cazul adulților, prin formare profesională, 

reconversie, ofertă de loc de muncă sau alte măsuri de ocupare  31.12.2021 

 Rata de cuprindere în 

măsuri active a tinerilor, 

în primele 4 luni de la 

înregistrare, propusă : 

100% 

 

 Rata de cuprindere în 

măsuri active a adulţilor, 

 Rata de cuprindere în 

măsuri active a tinerilor, 

în primele 4 luni de la 

înregistrare, realizată : 

100% 

 

 Rata de cuprindere în 

măsuri active a adulţilor, 
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în primele 6 luni de la 

înregistrare, propusă : 

100% 

în primele 6 luni de la 

înregistrare, propusă : 

98,5% 

87.  Sprijinirea ocupării persoanelor supuse riscului marginalizării sociale, 

prin includerea în măsuri active si asigurarea altor forme de suport 

specifice  

31.12.2021 

 Încheierea de contracte 

de solidaritate pentru 

persoanele supuse 

riscului de marginalizare 

socială: 10 

 Persoane supuse riscului 

de marginalizare socială, 

încadrate : 5 

 Contracte de solidaritate 

încheiate  : 2 

 

 

 

 Persoane supuse riscului 

de marginalizare socială, 

încadrate  : 0 

88.  Stimularea participării la formare profesională, cu reprezentare echilibrată 

în funcție de mediul de rezidență a șomerilor (urban/rural), nivelul de 

studii și vârstă  

31.12.2021 

 Organizarea  a 60 cursuri 

de formare profesională 

 990  persoane cuprinse în 

cursuri de formare 

profesională  

 300 persoane încadrate 

ca urmare  a absolvirii 

cursurilor de formare   

 Organizarea  a 51 

cursuri de formare 

profesională 

 754  persoane cuprinse 

în cursuri de formare 

profesională  

 248 persoane încadrate 

ca urmare  a absolvirii  

 cursurilor de formare  

89.  

Sprijinirea angajatorilor pentru a încadra  persoane din rândul șomerilor  31.12.2021 

 

 Vizite la angajatori  : 500 

 Subvenţii oferite 

angajatorilor  pentru 

încadrarea în muncă a 

persoanelor din 

următoarele categorii  : 

 

- Persoane cu vârsta de 

peste 45 ani : 350 

 

 

 Vizite la angajatori : 589 

 

 Subvenţii oferite 

angajatorilor  pentru 

încadrarea în muncă a 

persoanelor din 

următoarele categorii   : 

 

- Persoane cu vârsta  

peste 45 ani :  1169 
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- Unici susţinători ai 

familiilor 

monoparentale : 5 

- Încadrarea tinerilor 

NEETs:  50 

- Încadrare şomeri de 

lungă durată -0 

 

- Încadrarea persoanelor 

care au mai puţin de 5 

ani până la pensie : 5 

 

- Încadrarea 

absolvenţilor : 80 

 

- Încadrarea persoanelor 

cu handicap : 5 

 

- Unici susţinători ai 

familiilor 

monoparentale :10 

- Încadrarea tinerilor 

NEETs:  139 

- Încadrare şomeri de 

lungă durată -2 

 

- Încadrarea persoanelor 

care au mai puţin de 5 

ani până la pensie : 16 

 

 

- Încadrarea absolvenţilor 

44 

 

- Încadrarea persoanelor 

cu handicap : 6 

90.  Asigurarea perfecționării pregătirii profesionale a personalului propriu în 

scopul creșterii gradului de competenţă a angajaților 

31.12.2021 

Pregătirea profesională a 

funcţionarilor din cadrul 

instituţiei - în funcţie de 

bugetul aprobat şi nevoile 

de perfecţionare  

S-au derulat prin CNFPPP 

Râşnov al ANOFM, cursuri 

de pregătire în sistem e-

learning pentru 17 

funcţionari ai Agenţiei  -       

(cursuri specifice  activităţii 

proprii)  

91.  Absorbția fondurilor europene în vederea dezvoltării capacităţii SPO 

pentru creşterea calităţii serviciilor oferite şi a satisfacţiei clienţilor 
31.12.2021 

Dezvoltarea de proiecte 

POCU 2014 – 2020, Axa 

prioritară 3 – Locuri de 

muncă pentru toţi, 

AJOFM Dâmboviţa 

participă la implementarea a 

11 proiecte POCU prin care 

sunt sprijinite persoanele 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

Obiectivele  Specifice 3.10 

şi 3.11 -  Adaptarea 

structurilor SPO de la nivel 

naţional şi teritorial privind 

nevoile pieţei muncii şi    

Creşterea satisfacţiei 

clienţilor SPO, angajatori şi 

persoane aflate în căutare de 

loc de muncă   

 

aflate în căutarea unui loc 

de muncă şi angajatorii prin 

acordarea de prime şi 

subvenţii (inclusiv ucenicie 

la locul de muncă) : 

 INTESPO – 

Inregistrarea Tinerilor in 

Evidențele Serviciului 

Public de Ocupare. 

 UNIT 4 – Ucenicie și 

stagii pentru șomerii 

non-NEET din 

Regiunile mai puțin 

dezvoltate. 

 PROACCES RMPD -  

Stimularea mobilității si 

subvenționarea locurilor 

de muncă pentru șomeri 

si persoane inactive”. 

 UNIT 5 RMD și RMPD 

– Ucenicie și stagii 

pentru șomerii non-

NEET din regiunile mai   

dezvoltate și mai puțin 

dezvoltate. 

 ACTIMOB NEETs–

Activare şi mobilitate 

tineri NEETs. 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

 PROACCES 2 – 

Stimularea mobilității și 

subvenționarea locurilor 

de muncă pentru șomeri 

și inactivi. 

 Facilitarea inserţiei pe 

piaţa muncii a 

persoanelor cu 

dizabilităţi. 

 SPER - Sprijin Pentru 

Angajatori si Angajaţi 

 PROACCES 3 -  

Stimularea mobilității si 

subvenționarea locurilor 

de muncă pentru șomeri. 

 eSPOR - Relaţia SPO 

cu angajatorii – 

Elaborare instrumente 

de lucru in relația cu 

angajatorii. 

 Managementul de caz – 

Proces de incluziune pe 

piaţa forţei de muncă a 

persoanelor cu nevoi 

complexe. 

Elaborare instrumente 

de lucru in relatia cu 

persoanelor cu nevoi 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

complexe. 

92.  Organizarea de „Burse ale locurilor de muncă” si „Acţiuni de informare şi 

consiliere privind cariera desfășurate în şcoli si penitenciare” 

31.12.2021 

 Burse ale locurilor de 

muncă -2 

 Acţiuni de informare şi 

consiliere privind cariera, 

în şcoli şi penitenciare : 

20 

 Organizarea unei Burse 

a locurilor de muncă 

 Acţiuni de informare şi 

consiliere privind 

cariera desfăşurate în 

şcoli şi penitenciare : 26 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa  

93.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului 

Muncii - Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  

2021 
970 977 

94.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.U.G nr. 

25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 

României 

 

2021 
10 10 

95.  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. 

  

2021 
4 4 

96.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 

16/2017şi a H.G. nr.337/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul 

prestării de servicii transnaţionale. 

  

2021 
3 3 

97.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 

202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată. 

  

2021 
40 42 

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

905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  

2021 
183 185 

99.  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 

52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

  

2021 
24 24 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

desfăşurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

100.  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. 

  

2021 
40 44 

101.  
Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate 

în Muncă - Afecțiunile musculo-scheletice (AMS), sub egida Agenţiei 

Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. 

Trim. III-IV 

Un simpozion - 30 de 

angajatori-50 de participanţi-

o conferinţă de presă 

Un simpozion on-line, 50 de 

participanţi, 50 de 

angajatori, o conferinţă de 

presă 

102.  Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor 

minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul 

construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43. 

 

Trim. I-IV 
40 de societăţi comerciale 39 de societăţi comerciale 

103.  Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din 

domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului 

sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană. 

Trim. I-IV 
60 de societăţi comerciale 

600 de produse 

66 de societăţi comerciale 

627 de produse 

104.  Acțiune de control privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe 

baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru 

asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea 

la locurile de muncă din industria extractivă de suprafață, diviziunile 

CAEN 05, 07, 08. 

Trim. II - IV 
24 de societăţi comerciale,  

 

22 de societăţi comerciale,  

 

105.  Acțiune de verificare a modului în care angajatorii au îndeplinit  măsurile 

pentru normalizarea condițiilor de muncă la locurile de muncă încadrate în 

condiții deosebite. 

Trim. II - III O societate comerciala 

Societatea în procedură de 

faliment 

(COS TGV.) 

106.  Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  

prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la transportatorii 

rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier. 

Trim. I-IV 20 de societăţi comerciale 20 de societăţi comerciale 

107.  Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și 

sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor 

de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv 

la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere. 

Trim. I și IV 10 societăţi comerciale 13 societăţi comerciale 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

108.  Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  

prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice. 
Trim. IV 

Toate societăţile comerciale 

autorizate 
Două societăţi comerciale 

109.  
Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă 

afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de 

angajatori în vederea prevenirii acestora. 

Trim. I - III 26 de societăţi comerciale 

Notificare 

26 de societăţi 

15 societăţi 

controlate 

110.  Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă 

din microîntreprinderi (1-9 lucrători). 
Trim. I - IV 80 de societăţi comerciale 

86 de societăți 

38 de societăți controlate 

111.  Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de 

infectare cu noul coronavirus.  
Trim. I - IV 60 de societăţi comerciale 77 de societăţi comerciale 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița  

112.  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 

 

 

Lunar 

 

12 

 

12 

156.   Acordarea unor alocatii familiale si beneficii de asistenta sociala: 

- alocatia de stat pentru copii - cuantum: 
Lunar 12 12 
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       - 427 lei pentru copiii pana la 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu 

handicap; 

       - 214 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 

01.01.2020 conform Hotararii nr. 1019/2018 si a Legii nr. 448/2006. 

 

157.  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 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. 

Lunar     12 12 
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Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

 

158.  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: 

- Lunar pe baza situatiilor centralizatoare transmise de D.S.P., AJPIS 

Dambovita achita indemnizaţia lunara de hrană cuvenita persoanelor 

diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu. 

 

Lunar 12 12 

159.  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 achita beneficiarilor indemnizatiile de sprijin 

COVID_19. 

 

Saptamanal 12 12 

160.  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. 

Lunar 12 12 

161.  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. 

Permanent 12 12 
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a)asigurarea de subventii de la bugetul de stat pentru asociatii si fundatii: 

Fundatia Catedrala Eroilor, pentru Camin pentru persoane varstnice; 

b)acordarea de ajutoare de urgenta ; 

c)combaterea marginalizarii sociale prin asigurarea unui minim de 

existenta persoanelor care se incadreaza in prevederile Lg.416/2001 

 
162.  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 sociala; 

d)monitorizarea, controlul si evaluarea derularii tuturor activitatilor 

necesare implementarii proiectelor de interes national 

 

Permanent 12 12 

163.  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; 

Permanent 12 12 
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d)Evaluarea si controlul altor masuri, programe si proiecte din domeniul 

asistentei sociale/alte tipuri de controale. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa 
164.  Creșterea calității serviciilor sociale din județ  

- Încheierea de parteneriate publice sau 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  

- Instruire/formare profesională pentru personal îngrijire centre, asistenți 

maternali profesioniști și asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav 

din județ   

- 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 

2021 4 4 

   

   

   

   

165.  Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în furnizarea de 

servicii sociale conform standardelor prevăzute în legislație 

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 

2021 4 3 

   

   

   

   

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
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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).  

- 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 (04.03.2020-

04.03.2023). Valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe 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. 

 -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 
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166.  Prevenirea separării copiilor de familie, în vederea reducerii 

numărului de copii care beneficiază de măsură de protecție specială 

- Monitorizarea serviciilor furnizate în centre de zi pentru copii în 

dificultate 

- Parteneriate cu ONG-uri sau Autorități Publice Locale în scopul 

prevenirii separării copiilor de familiile naturale, prin acordarea de sprijin  

în funcție de nevoile identificate. 

- 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 

2021 5 5 

   

   

   

   

   

167.  Dezvoltarea, modernizarea și accesibilizarea serviciilor specializate 

pentru copii, tineri în dificultate în familie, copii /tineri cu dizabilitati 

și/sau deficiențe de integrare socială 

- Furnizarea de servicii specializate la capacitate în cadrul Centrului de 

recuperare, socializare și consiliere a copilului cu dizabilităţi destinat 

copiilor cu autism şi sindrom Down  

- Diversificarea serviciilor de recuperare la domiciliu furnizate de Echipa 

Mobilă din cadrul Centrului de recuperare pentru copii cu handicap 

Târgoviște 

- Furnizarea de servicii specializate la capacitate în cadrul Centrului de 

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) 

2021 

 

3 3 

1 1 

1 1 

1 1 

168.  Reducerea perioadei de furnizare a serviciilor de protecție specială 

pentru copii în dificultate 

- Sprijinirea, conform prevederilor legale, a adopției, pentru copiii cu  

măsură de protecție specială. 

-Sprijinirea, conform prevederilor legale, a reintegrării în familie, pentru 

2021 2 2 

1 1 

1 1 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

copiii cu  măsură de protecție specială 

- Reevaluarea și clarificarea situației familiale a tuturor copiilor cu măsură 

de protecție specială, în special cu vârsta mai mică de 14 ani 

169.   

Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de 

domiciliu și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, 

prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate 

- Consilierea autorităților publice locale pentru organizarea activităților, 

dezvoltarea serviciilor, identificare surselor de finanțare, precum și 

extinderea rețelei de asistenți personali angajați de primării 

- 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 

2021 4 3 

1 0 

1 1 

1 1 

 1 1 

170.  Popularizarea drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultate în 

vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind 

problematica specifică a copilului şi a familiei în situaţie de risc sau în 

dificultate 

- Distribuirea de broşuri şi alte materiale informative, sub formă de articole 

de presă, interviuri şi reportaje în mass-media, referitor la activitatea 

instituției 

- 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 cu informații de 

interes public 

2021 3 3 

2021 1 1 

2021 1 1 

2021 1 1 

   

   

   

   

   

6. EDUCAȚIA 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa  

  1.1. Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui curriculum   1.1. Creșterea eficacității 



25 

 

Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

adaptat nevoilor reale ale elevilor / preșcolarilor instituționale prin 

furnizarea unui 

curriculum adaptat 

nevoilor reale ale elevilor / 

preșcolarilor 

171.  

Elaborarea ofertei de școlarizare pentru unitățile de învățământ de stat și 

particulare/ alternativele educaționale.  

Elaborarea / dezvoltarea de  curriculum opțional (CDȘ/ CDL) relevant în 

raport cu cerinţele pieţei muncii, în colaborare cu specialişti selectaţi de la 

agenţii economici 

 

Trim. I 2021 
2 

Elaborarea ofertei de 

școlarizare pentru unitățile 

de învățământ de stat și 

particulare/ alternativele 

educaționale.  

Elaborarea / dezvoltarea de  

curriculum opțional (CDȘ/ 

CDL) relevant în raport cu 

cerinţele pieţei muncii, în 

colaborare cu specialişti 

selectaţi de la agenţii 

economici 

179.  

Derularea la nivelul unităților de învățământ a unor programe de activitate 

diferențiată pentru progres în învățare (în cadrul lecțiilor, al programelor 

de educație remedială și al unor programe de pregătire a elevilor capabili 

de performanță) 

Ianuarie – Iunie 

2021; 

Septembrie - 

Decembrie 2021 

3 

Derularea la nivelul 

unităților de învățământ a 

unor programe de activitate 

diferențiată pentru progres 

în învățare (în cadrul 

lecțiilor, al programelor de 

educație remedială și al 

unor programe de pregătire 

a elevilor capabili de 

performanță) 

180.  
Monitorizarea cadrelor didactice pentru aplicarea noilor programe pentru 

învățământul gimnazial, clasa a VIII-a, și pentru sporirea calității în 

educație 

Februarie – 

Martie 2021; 
1 

Monitorizarea cadrelor 

didactice pentru aplicarea 

noilor programe pentru 

învățământul gimnazial, 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

clasa a VIII-a, și pentru 

sporirea calității în educație 

181.  

Monitorizarea / Verificarea modului de organizare/ implementare a 

programelor de educație remedială la nivelul unităților de învățământ, față 

în față sau online 

Martie- Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021; 

2 

Monitorizarea / Verificarea 

modului de organizare/ 

implementare a programelor 

de educație remedială la 

nivelul unităților de 

învățământ, față în față sau 

online 

182.  

Monitorizarea aplicării la clasă a achizițiilor dobândite de cadrele 

didactice prin programele de formare a competențelor digitale 

2021, conform 

graficelor  de 

inspecții 

2 

Monitorizarea aplicării la 

clasă a achizițiilor 

dobândite de cadrele 

didactice prin programele 

de formare a competențelor 

digitale 

183.  

Coordonarea, monitorizarea/ verificarea implementării programelor A 

doua şansă pentru învăţământul primar/ secundar inferior și Școală după 

școală 

Octombrie 2021 1 

Coordonarea, 

monitorizarea/ verificarea 

implementării programelor 

A doua şansă pentru 

învăţământul primar/ 

secundar inferior și Școală 

după școală 

184.  

Monitorizarea/ verificarea integrării elevilor care au studiat în străinătate 

înscriși/ reînscriși în școlile din județul Dâmbovița 

Martie 2021; 

Noiembrie 2021 
2 

Monitorizarea/ verificarea 

integrării elevilor care au 

studiat în străinătate 

înscriși/ reînscriși în școlile 

din județul Dâmbovița 

185.  

Coordonarea, monitorizarea/verificarea implementării strategiei de 

educație incluzivă în școlile din zonele dezavantajate ale județului 

Conform 

graficului 
2 

Coordonarea, 

monitorizarea/verificarea 

implementării strategiei de 

educație incluzivă în școlile 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

din zonele dezavantajate ale 

județului 

186.  

Evaluarea, prin inspecțiile de specialitate, a preocupării cadrelor didactice 

pentru: 

 Structurarea lecției conform tipului de scenariu în care 

funcționează clasa; 

 utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare 

adecvate scenariului în care funcționează clasa; 

 utilizarea resurselor adecvate tipului de scenariu în care 

funcționează clasa: 

 tratarea diferențiată și individualizată a predării – învățării – 

evaluării; 

 prevenirea /diminuarea analfabetismului funcțional prin activități 

de învățare  specifice; 

 eficientizarea lecției online 

 

Conform 

graficelor  de 

inspecții 

3 

Evaluarea, prin inspecțiile 

de specialitate, a 

preocupării cadrelor 

didactice pentru: 

 Structurarea lecției 

conform tipului de 

scenariu în care 

funcționează clasa; 

 utilizarea metodelor 

moderne de predare-

învățare-evaluare 

adecvate scenariului 

în care funcționează 

clasa; 

 utilizarea resurselor 

adecvate tipului de 

scenariu în care 

funcționează clasa: 

 tratarea diferențiată 

și individualizată a 

predării – învățării – 

evaluării; 

 prevenirea 

/diminuarea 

analfabetismului 

funcțional prin 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

activități de învățare  

specifice; 

 eficientizarea lecției 

online 

187.  

Evaluarea  generală a performanțelor unităților de învățământ și a 

competențelor profesionale/activității profesionale a cadrelor didactice la 

nivelul disciplinelor/activităților educaționale prin inspecție școlară 

generală 

Conform 

graficelor  de 

inspecții 

4 

Evaluarea  generală a 

performanțelor unităților de 

învățământ și a 

competențelor 

profesionale/activității 

profesionale a cadrelor 

didactice la nivelul 

disciplinelor/activităților 

educaționale prin inspecție 

școlară generală 

188.  

Avizarea ofertelor Programului „Școală după școală”  
Septembrie- 

Decembrie 2021 
1 

Avizarea ofertelor 

Programului „Școală după 

școală”  

  

Consilierea metodologică (față în față sau online) asigurată cadrelor 

didactice pentru eficientizarea acțiunilor de adaptare curriculară, respectiv 

de elaborare a unor programe de intervenție personalizată, pentru elevii cu 

cerinţe educaţionale speciale 

Conform 

graficului 

stabilit de 

CJRAE 

Dâmbovița 

5 

Consilierea metodologică 

(față în față sau online) 

asigurată cadrelor didactice 

pentru eficientizarea 

acțiunilor de adaptare 

curriculară, respectiv de 

elaborare a unor programe 

de intervenție personalizată, 

pentru elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale 

189.  Consilierea online sau față în față/ cu privire la utilizarea metodelor 

moderne de predare-învățare-evaluare diferențiate, vizând dezvoltarea 

gândirii critice, și diminuarea riscului de analfabetism funcțional, 

Ianuarie- Mai 

2021; 

Septembrie- 

2 

Consilierea online sau față 

în față/ cu privire la 

utilizarea metodelor 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

respectiv realizarea de activități asistate de tehnologie și internet Decembrie 2021 moderne de predare-

învățare-evaluare 

diferențiate, vizând 

dezvoltarea gândirii critice, 

și diminuarea riscului de 

analfabetism funcțional, 

respectiv realizarea de 

activități asistate de 

tehnologie și internet 

190.  

Consiliere asigurată (față în față sau online) tuturor managerilor unităților 

de învățământ pe problematica educației incluzive 
Noiembrie 2021 1 

Consiliere asigurată (față în 

față sau online) tuturor 

managerilor unităților de 

învățământ pe problematica 

educației incluzive 

191.  

Consilierea cadrelor didactice itinerante pe problematica adaptării 

curriculare în cazul elevilor cu CES integrați în învățământul de masă 
Decembrie 2021 2 

Consilierea cadrelor 

didactice itinerante pe 

problematica adaptării 

curriculare în cazul elevilor 

cu CES integrați în 

învățământul de masă 

192.  

Informarea/formarea cadrelor didactice pe problematica utilizării 

platformelor, a aplicațiilor digitale pentru eficientizarea lecțiilor online 

Ianuarie- Mai 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

2 

Informarea/formarea 

cadrelor didactice pe 

problematica utilizării 

platformelor, a aplicațiilor 

digitale pentru 

eficientizarea lecțiilor 

online 

193.  
Consilierea cadrelor didactice  pentru prevenirea și diminuarea crizei de 

adaptare a elevilor în condiții de respectare a regulilor de prevenire a 

îmbolnăvirii cu Sars – CoV2 

Ianuarie- Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 

4 

Consilierea cadrelor 

didactice  pentru prevenirea 

și diminuarea crizei de 

adaptare a elevilor în 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

2021; condiții de respectare a 

regulilor de prevenire a 

îmbolnăvirii cu Sars – 

CoV2 

194.  

Consilierea cadrelor didactice care desfășoară activitate în cadrul 

Programului A doua șansă, pentru  tinerii şi adulţii care nu au finalizat 

învăţământul obligatoriu 

Ianuarie- Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

2 

Consilierea cadrelor 

didactice care desfășoară 

activitate în cadrul 

Programului A doua șansă, 

pentru  tinerii şi adulţii care 

nu au finalizat învăţământul 

obligatoriu 

  

Achiziționarea unor mijloace IT moderne specifice transmiterii LIVE a 

lecțiilor în cazul scenariului hibrid sau suspendării cursurilor în format 

fizic, softuri educaționale 

Ianuarie – Mai 

2021 
2 

Achiziționarea unor 

mijloace IT moderne 

specifice transmiterii LIVE 

a lecțiilor în cazul 

scenariului hibrid sau 

suspendării cursurilor în 

format fizic, softuri 

educaționale 

195.  

Monitorizarea/ verificarea utilizării soft-urilor educaţionale, a platformelor 

în procesul de predare-învăţare-evaluare online, a manualelor digitale  

Ianuarie-Mai  

2021; 

Septembrie-

Decembrie 2021 

2 

Monitorizarea/ verificarea 

utilizării soft-urilor 

educaţionale, a platformelor 

în procesul de predare-

învăţare-evaluare online, a 

manualelor digitale  

196.  

Derularea parteneriatelor în vederea atingerii obiectivelor propuse prin 

proiecte instituționale de mobilitate finanțate prin Programul Erasmus+, 

Acțiunea cheie 1, și care vizează adecvarea demersului didactic  la nevoile 

elevilor de către profesorii participanți la mobilități în scop de formare  

Conform 

graficului de 

monitorizare 

4 

Derularea parteneriatelor în 

vederea atingerii 

obiectivelor propuse prin 

proiecte instituționale de 

mobilitate finanțate prin 

Programul Erasmus+, 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

Acțiunea cheie 1, și care 

vizează adecvarea 

demersului didactic  la 

nevoile elevilor de către 

profesorii participanți la 

mobilități în scop de 

formare  

197.  

1.2.  Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor 

și specificului local, complementar curriculumului formal 
  

1.2.  Asigurarea unui 

curriculum nonformal 

adecvat intereselor elevilor 

și specificului local, 

complementar 

curriculumului formal 

198.  

Elaborarea şi implementarea unor programe şi proiecte privind 

îmbunătăţirea disciplinei şcolare, a activităţii de combatere şi de prevenire 

a delincvenţei  juvenile, a abaterilor comportamentale timpurii  

Conform 

graficului de 

activități 

7 

Elaborarea şi 

implementarea unor 

programe şi proiecte privind 

îmbunătăţirea disciplinei 

şcolare, a activităţii de 

combatere şi de prevenire a 

delincvenţei  juvenile, a 

abaterilor comportamentale 

timpurii  

  

Monitorizarea/ verificarea activităţilor organizate oline la nivelul unităților 

de învăţământ în cadrul programului „Şcoala altfel” 

Ianuarie-Mai  

2021; 

Septembrie-

Decembrie 2021 

2 

Monitorizarea/ verificarea 

activităţilor organizate oline 

la nivelul unităților de 

învăţământ în cadrul 

programului „Şcoala altfel” 

199.  Coordonarea activităţilor de voluntariat, prin integrarea în comunitate şi 

prin dezvoltarea educaţională a beneficiarilor aflaţi într-o situaţie 

vulnerabilă,   urmare a  aportului membrilor comunităţii – preșcolari și 

elevi voluntari din unităţile de învăţământ (Strategia Naţională Acţiunea 

Ianuarie-Iunie 

2021; 

Octombrie- 

Decembrie 2021 

6 

Coordonarea activităţilor de 

voluntariat, prin integrarea 

în comunitate şi prin 

dezvoltarea educaţională a 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

Comunitară/ SNAC) beneficiarilor aflaţi într-o 

situaţie vulnerabilă,   

urmare a  aportului 

membrilor comunităţii – 

preșcolari și elevi voluntari 

din unităţile de învăţământ 

(Strategia Naţională 

Acţiunea Comunitară/ 

SNAC) 

200.  

Derularea parteneriatelor educaţionale interne şi internaţionale, a 

schimburilor interculturale și a proiectelor Erasmus+ (Acțiunea cheie 1 și 

2)  

Conform 

graficului de 

activități la 

nivelul fiecărui 

parteneriat/ 

proiect 

91 

Derularea parteneriatelor 

educaţionale interne şi 

internaţionale, a 

schimburilor interculturale 

și a proiectelor Erasmus+ 

(Acțiunea cheie 1 și 2)  

201.  

Informarea periodică a factorilor interesaţi de calitatea serviciilor 

educaționale cu privire la diverse activități extrașcolare 
Iulie 2021 1 

Informarea periodică a 

factorilor interesaţi de 

calitatea serviciilor 

educaționale cu privire la 

diverse activități 

extrașcolare 

202.  

1.3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, 

examenele de bacalaureat și de certificare a calificării profesionale 
  

1.3. Îmbunătățirea 

rezultatelor elevilor la 

evaluările naționale, 

examenele de bacalaureat 

și de certificare a calificării 

profesionale 

203.  Monitorizarea procesului de pregătire față în față/ online a elevilor în 

vederea susţinerii evaluărilor naţionale din anul şcolar 2020 - 2021, în 

conformitate cu prevederile Legii 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare  

Februarie - Mai 

2021 
2 

Monitorizarea procesului de 

pregătire față în față/ online 

a elevilor în vederea 

susţinerii evaluărilor 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

naţionale din anul şcolar 

2020 - 2021, în 

conformitate cu prevederile 

Legii 1/2011, cu 

modificările şi completările 

ulterioare  

 

Monitorizarea activității cadrelor didactice din unitățile de învățământ cu 

rezultate slabe la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat 2020, 

inclusiv la probele de competențe lingvistice, de comunicare într-o limbă 

străină, respectiv competențe digitale 

Conform 

graficului de 

monitorizare 

2 

Monitorizarea activității 

cadrelor didactice din 

unitățile de învățământ cu 

rezultate slabe la evaluarea 

națională și la examenul de 

bacalaureat 2020, inclusiv 

la probele de competențe 

lingvistice, de comunicare 

într-o limbă străină, 

respectiv competențe 

digitale 

204.  

Asigurarea logisticii necesare pentru evaluărilor naționale și pentru 

examenul de bacalaureat, de certificare a calificării profesionale 2021 

Conform 

Calendarelor 

ME 

1 

Asigurarea logisticii 

necesare pentru evaluărilor 

naționale și pentru 

examenul de bacalaureat, de 

certificare a calificării 

profesionale 2021 

205.  

Monitorizarea organizării și desfășurării evaluărilor naționale, a 

examenelor de bacalaureat și de certificare a calificării profesionale 

Conform 

Calendarelor 

ME 

3 

Monitorizarea organizării și 

desfășurării evaluărilor 

naționale, a examenelor de 

bacalaureat și de certificare 

a calificării profesionale 

206.  Analiza și prelucrarea rezultatelor obținute la evaluarea națională (EN8) și 

la examenul de bacalaureat  din anul școlar 2020 - 2021 și prezentarea 

acestora în cadrul consfătuirilor județene/ ședințelor cu directorii 

Septembrie 2021 1 

Analiza și prelucrarea 

rezultatelor obținute la 

evaluarea națională (EN8) 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

și la examenul de 

bacalaureat  din anul școlar 

2020 - 2021 și prezentarea 

acestora în cadrul 

consfătuirilor județene/ 

ședințelor cu directorii 

207.  

Derularea unor parteneriate cu instituțiile locale (primării, agenți 

economici, muzee etc.), în scopul utilizării resurselor complementare de 

învățare  

Ianuarie- Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

1 

Derularea unor parteneriate 

cu instituțiile locale 

(primării, agenți economici, 

muzee etc.), în scopul 

utilizării resurselor 

complementare de învățare  

208.  

2.1.   Asigurarea cadrului legal  și procedural necesar desfășurării 

activității la nivelul inspectoratului școlar și al unităților subordonate 
  

2.1.   Asigurarea cadrului 

legal  și procedural necesar 

desfășurării activității la 

nivelul inspectoratului 

școlar și al unităților 

subordonate 

209.  

Actualizarea procedurii privind selecția directorilor și a directorilor 

adjuncți pentru anul școlar 2021 – 2022, a metodiștilor ISJ 
Iulie 2021 1 

Actualizarea procedurii 

privind selecția directorilor 

și a directorilor adjuncți 

pentru anul școlar 2021 – 

2022, a metodiștilor ISJ 

210.  

Aplicarea actelor emise de Ministerul Educaţiei și Cercetării (metodologii, 

ordine, note, precizări, instrucţiuni etc.) 

Ianuarie-Iunie 

2021; 

Septembrie-

Decembrie 2021 

5 

Aplicarea actelor emise de 

Ministerul Educaţiei și 

Cercetării (metodologii, 

ordine, note, precizări, 

instrucţiuni etc.) 

211.  
Dezvoltarea  sistemului de control managerial intern în ISJ Dâmbovița, 

unitățile conexe, unitățile de învățământ, CCD Dâmbovița 
Ianuarie 2021 6 

Dezvoltarea  sistemului de 

control managerial intern în 

ISJ Dâmbovița, unitățile 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

conexe, unitățile de 

învățământ, CCD 

Dâmbovița 

212.  
Elaborarea planului anual de audit public intern 

Anul financiar 

2021 
1 

Elaborarea planului anual 

de audit public intern 

  

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 SARS-CoV-2 

Anul 2021 6 

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 SARS-CoV-2 

213.  

Consilierea managerilor unităților de învățământ pe problematica aplicării 

legislației în vigoare, selecția resursei umane: personal didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic etc. 

Anul 2021 4 

Consilierea managerilor 

unităților de învățământ pe 

problematica aplicării 

legislației în vigoare, 

selecția resursei umane: 

personal didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic etc. 

214.  

Organizarea activităţilor privind mobilitatea personalului didactic 

Conform 

calendarului de 

mobilitate 

pentru anul 

școlar 2021 - 

2022 

16 

Organizarea activităţilor 

privind mobilitatea 

personalului didactic 

215.  

Monitorizarea organizării concursului naţional pentru ocuparea posturilor/ 

catedrelor în învățământul preuniversitar 
Iulie 2021 1 

Monitorizarea organizării 

concursului naţional pentru 

ocuparea posturilor/ 

catedrelor în învățământul 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

preuniversitar 

216.  

Monitorizarea activităţilor de constituire, de vacantare şi de ocupare a 

posturilor didactice din unităţile de învăţământ 

Conform 

calendarului de 

mobilitate 

pentru anul 

școlar 2021 - 

2022 

2 

Monitorizarea activităţilor 

de constituire, de vacantare 

şi de ocupare a posturilor 

didactice din unităţile de 

învăţământ 

  

Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice, conform legislației în 

vigoare 

Conform 

calendarului de 

mobilitate 

pentru anul 

școlar 2021 - 

2022 

5 

Repartizarea candidaţilor pe 

posturi didactice, conform 

legislației în vigoare 

217.  

Verificarea respectării reglementărilor legale referitoare la evaluarea 

anuală a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

Ianuarie 2021 

Septembrie 2021 
2 

Verificarea respectării 

reglementărilor legale 

referitoare la evaluarea 

anuală a personalului 

didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic 

  

Evaluarea respectării normelor de legalitate și a transparenței privind 

managementul financiar  și al resurselor umane 

Conform 

graficului de 

audit 

2 

Evaluarea respectării 

normelor de legalitate și a 

transparenței privind 

managementul financiar  și 

al resurselor umane 

218.  

Respectarea  atribuţiilor prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru 

ordonatorii de credite 
Anul fiscal 2021 2 

Respectarea  atribuţiilor 

prevăzute de legislaţia 

finanţelor publice pentru 

ordonatorii de credite 

219.  
Efectuarea activităţii de audit public intern  Anul fiscal 2021 4 

Efectuarea activităţii de 

audit public intern  

220.  Elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern Anul fiscal 2021 1 Elaborarea raportului anual 



37 

 

Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

al activităţii de audit public 

intern 

221.  

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 

  

2.2.  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 

222.  

Analiza locală a riscurilor, în baza căreia sunt stabilite condițiile în care 

aceasta poate funcționa în fiecare dintre scenarii 
Când este cazul 26 

Analiza locală a riscurilor, 

în baza căreia sunt stabilite 

condițiile în care aceasta 

poate funcționa în fiecare 

dintre scenarii 

  

Stabilirea scenariului corespunzător pentru școală și comunitate Când este cazul 26 

Stabilirea scenariului 

corespunzător pentru școală 

și comunitate 

223.  

Consilierea unităților de învățământ pentru inițierea la nivelul unităților de 

învățământ a  unor măsuri de reorganizare administrativă, de identificare a 

impactului scenariului de funcționare asupra calității procesului didactic,  

de implementare a măsurilor sanitare  în context epidemiologic  

Când este cazul 4 

Consilierea unităților de 

învățământ pentru inițierea 

la nivelul unităților de 

învățământ a  unor măsuri 

de reorganizare 

administrativă, de 

identificare a impactului 

scenariului de funcționare 

asupra calității procesului 

didactic,  de implementare a 

măsurilor sanitare  în 

context epidemiologic  

224.  Monitorizarea internă/externă a implementării planului de acțiune la Când este cazul 3 Monitorizarea 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

nivelul unităților de învățământ pentru eficientizarea procesului de 

învățământ în context pandemic 

internă/externă a 

implementării planului de 

acțiune la nivelul unităților 

de învățământ pentru 

eficientizarea procesului de 

învățământ în context 

pandemic 

  

Consilierea/monitorizarea managerilor unităților de învățământ pentru 

stabilirea modalităților de asigurare a  suportului pentru elevii care nu au 

beneficiat de echipamente sau/și internet, a modului de identificare a 

resurselor umane care pot oferi sprijin  

Ianuarie- Iunie 

2021 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

3 

Consilierea/monitorizarea 

managerilor unităților de 

învățământ pentru stabilirea 

modalităților de asigurare a  

suportului pentru elevii care 

nu au beneficiat de 

echipamente sau/și internet, 

a modului de identificare a 

resurselor umane care pot 

oferi sprijin  

225.  

Monitorizarea calității serviciilor de educație pentru elevii  cu dizabilități 

Ianuarie- Iunie 

2021 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

2 

Monitorizarea calității 

serviciilor de educație 

pentru elevii  cu dizabilități 

226.  

Monitorizarea calității lecțiior online pentru perioadele în care unitățile de 

învățământ funcționează în scenenariul roșu sau scenariul hibrid 

Ianuarie- Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

6 

Monitorizarea calității 

lecțiior online pentru 

perioadele în care unitățile 

de învățământ funcționează 

în scenenariul roșu sau 

scenariul hibrid 

  Consilierea/monitorizarea managerilor unităților de învățământ pentru 

crearea unor mecanisme de comunicare a managerilor cu profesorii, a 

profesorilor cu fiecare elev prin utilizarea de platforme educaționale în 

situația alternării învățării față în față cu învățarea la distanță, precum și în 

Ianuarie- Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

4 

Consilierea/monitorizarea 

managerilor unităților de 

învățământ pentru crearea 

unor mecanisme de 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

situația derulării scenariului 3; comunicare a managerilor 

cu profesorii, a profesorilor 

cu fiecare elev prin 

utilizarea de platforme 

educaționale în situația 

alternării învățării față în 

față cu învățarea la distanță, 

precum și în situația 

derulării scenariului 3; 

227.  

Monitorizarea organizării și a desfășurării în condiții de siguranță 

epidemiologică a activităților „față în față” și online  

Ianuarie- Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

4 

Monitorizarea organizării și 

a desfășurării în condiții de 

siguranță epidemiologică a 

activităților „față în față” și 

online  

  

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 2021 
1 

Realizarea bazei de date cu 

privire la elevii care nu 

dispund de tablete/laptopuri 

necesare în învățarea online 

și a demersurilor necesare 

achiziționării acestora 

228.  

Implicarea unităților de învățământ și a ISJ Dâmbovița în identificarea de 

noi instituții, ONG-uri locale, echipe comunitare integrate, companii 

private, consilieri școlari, mediatori școlari, părinți - voluntari etc. care  

pot sprijini școala  

Ianuarie- Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

2 

Implicarea unităților de 

învățământ și a ISJ 

Dâmbovița în identificarea 

de noi instituții, ONG-uri 

locale, echipe comunitare 

integrate, companii private, 

consilieri școlari, mediatori 

școlari, părinți - voluntari 

etc. care  pot sprijini școala  

229.  2.3. Optimizarea practicii manageriale la nivelul inspectoratului școlar 

și al unităților de învățământ prin asigurarea conexiunilor funcțiilor 
  

2.3. Optimizarea practicii 

manageriale la nivelul 



40 

 

Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

manageriale, la nivel de management instituțional, al managementului 

resurselor umane și al managementului financiar-contabil 

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 realizarea diagnozei mediului 

educațional 

Septembrie 2021 1 

Analiza nevoilor 

individuale și de grup ale 

beneficiarilor serviciilor 

educaționale la nivel local 

pentru realizarea diagnozei 

mediului educațional 

230.  

Elaborarea stării învăţământului la sfârșitul anului școlar 2020-2021 Septembrie 2021 1 

Elaborarea stării 

învăţământului la sfârșitul 

anului școlar 2020-2021 

231.  

Evaluarea anuală a activității desfășurate de inspectorii școlari, directorii 

și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din județ 
Septembrie 2021 1 

Evaluarea anuală a 

activității desfășurate de 

inspectorii școlari, directorii 

și directorii adjuncți din 

unitățile de învățământ 

preuniversitar din județ 

232.  

Elaborarea Planului managerial al inspectoratului școlar/ unităților de 

învățământ prin corelarea cu politicile și strategia educațională la nivel 

local/județean/ național și a instrumentelor de monitorizare/ evaluare.  

Monitorizarea implementării planului managerial al ISJ Dâmbovița 

Septembrie 2021 1 

Elaborarea Planului 

managerial al 

inspectoratului școlar/ 

unităților de învățământ 

prin corelarea cu politicile 

și strategia educațională la 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

nivel local/județean/ 

național și a instrumentelor 

de monitorizare/ evaluare.  

Monitorizarea 

implementării planului 

managerial al ISJ 

Dâmbovița 

233.  

Elaborarea planului anual de inspecție și control și a graficului unic de 

inspecţii la nivelul ISJ Dâmboviţa. 
Septembrie 2021 1 

Elaborarea planului anual 

de inspecție și control și a 

graficului unic de inspecţii 

la nivelul ISJ Dâmboviţa. 

234.  

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 2021 - 2022 etc. 

Septembrie – 

Octombrie 2021 
1 

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 2021 - 2022 etc. 

235.  

Verificarea activității de secretariat din unitățile de învățământ 

(completarea și arhivarea documentelor școlare) 
Mai 2021 1 

Verificarea activității de 

secretariat din unitățile de 

învățământ (completarea și 

arhivarea documentelor 

școlare) 

236.  

Verificarea modului de constituire a Consiliului de administrație și a 

Consiliului profesoral 

Februarie-

Octombrie 2021 
2 

Verificarea modului de 

constituire a Consiliului de 

administrație și a 

Consiliului profesoral 

237.  Monitorizarea/verificarea modului de constituire și funcționare a Conform 2 Monitorizarea/verificarea 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

Consiliului de administrație, a Consiliului profesoral și a comisiilor pe 

probleme, a compartimentelor de secretariat la nivelul unităților de 

învățământ   

graficului  

activităților 

modului de constituire și 

funcționare a Consiliului de 

administrație, a Consiliului 

profesoral și a comisiilor pe 

probleme, a 

compartimentelor de 

secretariat la nivelul 

unităților de învățământ   

238.  

Analiza  informațiilor obținute prin inspecțiile tematice care vizează 

managementul unităților de învățământ 

Ianuarie  2021 

August  2021 
2 

Analiza  informațiilor 

obținute prin inspecțiile 

tematice care vizează 

managementul unităților de 

învățământ 

239.  

Restructurarea şi reorganizarea și avizarea reţelei școlare, din judeţul 

Dâmbovița  
Decembrie 2021 1 

Restructurarea şi 

reorganizarea și avizarea 

reţelei școlare, din judeţul 

Dâmbovița  

240.  

Avizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2022 - 2023 Decembrie 2021 1 

Avizarea reţelei şcolare 

pentru anul şcolar 2022 - 

2023 

241.  

Aprobarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 - 

2022 
Ianuarie 2021 1 

Aprobarea Proiectului 

Planului de şcolarizare 

pentru anul şcolar 2021 - 

2022 

242.  

Acordarea de consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ 

în gestionarea posturilor didactice la nivelul unităţii şi în recrutarea, 

selecţia, angajarea şi gestionarea resurselor umane. 

Pe parcursul 

anului 2021 
5 

Acordarea de consiliere şi 

asistenţă unităţilor şi 

instituţiilor de învăţământ în 

gestionarea posturilor 

didactice la nivelul unităţii 

şi în recrutarea, selecţia, 

angajarea şi gestionarea 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

resurselor umane. 

243.  

Realizarea încadrării cu personal didactic și nedidactic în inspectoratul 

școlar și în unitățile de învățământ  
Anul 2021 16 

Realizarea încadrării cu 

personal didactic și 

nedidactic în inspectoratul 

școlar și în unitățile de 

învățământ  

244.  

Verificarea încadrării cu personal didactic și nedidactic în unitățile de 

învățământ și a normării personalului didactic și a planului de școlarizare 

în anul școlar 2021- 2022 

Septembrie–

Octombrie 2021 
1 

Verificarea încadrării cu 

personal didactic și 

nedidactic în unitățile de 

învățământ și a normării 

personalului didactic și a 

planului de școlarizare în 

anul școlar 2021- 2022 

245.  

Organizarea unor acțiuni de informare și consiliere individuală/ de grup a 

directorilor de școli, în domeniul realizării de proiecte instituționale 

finanțate prin Programul Erasmus+, prin Programul educațional finanțat 

prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 

(SEE) și alte oportunități oferite prin programele cu finanțare europeană 

(Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional 

Infrastructura Mare).  

Conform 

planului de 

informare și al 

Apelurilor 

europene și 

naționale 

6 

Organizarea unor acțiuni de 

informare și consiliere 

individuală/ de grup a 

directorilor de școli, în 

domeniul realizării de 

proiecte instituționale 

finanțate prin Programul 

Erasmus+, prin Programul 

educațional finanțat prin 

Mecanismul Financiar al 

Spațiului Economic 

European 2014-2021 (SEE) 

și alte oportunități oferite 

prin programele cu 

finanțare europeană 

(Programul Operațional 

Competitivitate și 

Programul Operațional 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

Infrastructura Mare).  

246.  

Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, 

precum şi toate lucrările de planificare financiară pentru ISJ și unitățile 

conexe 

Ianuarie –

Aprilie 2021 
1 

Întocmirea bugetului de 

venituri şi cheltuieli 

bugetare şi extrabugetare, 

precum şi toate lucrările de 

planificare financiară pentru 

ISJ și unitățile conexe 

247.  

Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, 

precum şi toate lucrările de planificare financiară pentru fiecare unitate de 

învățământ de masă și pentru învățământul special, pentru cheltuieli de 

personal 

Ianuarie – 

Aprilie 2021 
1 

Întocmirea bugetului de 

venituri şi cheltuieli 

bugetare şi extrabugetare, 

precum şi toate lucrările de 

planificare financiară pentru 

fiecare unitate de 

învățământ de masă și 

pentru învățământul special, 

pentru cheltuieli de personal 

248.  

Fundamentarea proiectului de buget propriu pentru anul financiar 2022 Noiembrie 2021 1 

Fundamentarea proiectului 

de buget propriu pentru anul 

financiar 2022 

249.  

Monitorizarea proceselor de derulare a investiţiilor la nivelul unităţilor 

conexe, a utilizării sumelor alocate pentru dotări, obiectivelor de 

investiţii,   consolidări și reabilitări 

Conform 

graficului 
3 

Monitorizarea proceselor de 

derulare a investiţiilor la 

nivelul unităţilor conexe, a 

utilizării sumelor alocate 

pentru dotări, obiectivelor 

de investiţii,   consolidări și 

reabilitări 

250.  

Verificarea execuției bugetare la nivelul sistemului județean de educație Trimestrial 4 

Verificarea execuției 

bugetare la nivelul 

sistemului județean de 

educație 

251.  Exercitarea controlului preventiv asupra cheltuielilor proprii şi a Anul 2021 12 Exercitarea controlului 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

cheltuielilor centralizate ale inspectoratului şcolar preventiv asupra 

cheltuielilor proprii şi a 

cheltuielilor centralizate ale 

inspectoratului şcolar 

252.  

Dezvoltarea sistemului de control intern al instituției. Monitorizarea 

implementării sistemului de control intern 
Ianuarie 2021 9 

Dezvoltarea sistemului de 

control intern al instituției. 

Monitorizarea 

implementării sistemului de 

control intern 

253.  

Identificarea de parteneri și consultarea acestora pentru derularea unor 

parteneriate la nivel local/ județean/ național/ internațional 
Anul 2021 3 

Identificarea de parteneri și 

consultarea acestora pentru 

derularea unor parteneriate 

la nivel local/ județean/ 

național/ internațional 

254.  

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+ 

  

2.4 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+ 

255.  

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 Dâmbovia 

Ianuarie-Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

6 

Elaborarea și 

implementarea de programe 

de formare/activități de 

abilitare curriculară, 

evaluare la clasă, evaluare 

la examenele naționale și la 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

competițiile școlare, în 

parteneriat cu CCD 

Dâmbovia 

256.  
Organizarea de activități științifice 

Pe parcursul 

anului 2021 
9 

Organizarea de activități 

științifice 

257.  

Diseminarea bunelor practici privind inovarea în procesul de predare-

învățare-evaluare hibrid și online, selectarea echipei de profesori metodiști 

și instruirea acestora 

Conform 

graficelor 
7 

Diseminarea bunelor 

practici privind inovarea în 

procesul de predare-

învățare-evaluare hibrid și 

online, selectarea echipei de 

profesori metodiști și 

instruirea acestora 

258.  

Gestionarea etapelor de formare inițială sau continuă a cadrelor didactice  
Conform 

calendarelor ME 
1 

Gestionarea etapelor de 

formare inițială sau 

continuă a cadrelor 

didactice  

259.  

Programarea și monitorizarea efectuării inspecțiilor de specialitate pentru 

susținerea definitivatului sau a gradelor didactice 

Conform 

graficelor 
2 

Programarea și 

monitorizarea efectuării 

inspecțiilor de specialitate 

pentru susținerea 

definitivatului sau a 

gradelor didactice 

260.  

Implicare în constituirea grupurilor țintă de cadre didactice în cadrul 

programelor de formare continuă considerate priorități naționale ale ME, 

inclusiv în cadrul Proiectului CRED 

Ianuarie- Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

8 

Implicare în constituirea 

grupurilor țintă de cadre 

didactice în cadrul 

programelor de formare 

continuă considerate 

priorități naționale ale ME, 

inclusiv în cadrul 

Proiectului CRED 

261.  Organizarea unor ateliere de informare-formare față în față/ online și Septembrie- 3 Organizarea unor ateliere de 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

constituirea unor echipe de lucru pentru elaborarea de candidaturi de 

acreditare și proiecte de mobilitate prin Acțiunea cheie 1 (KA1) din cadrul 

programului Erasmus+ , cu scopul de dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice 

Decembrie 2021 

 

informare-formare față în 

față/ online și constituirea 

unor echipe de lucru pentru 

elaborarea de candidaturi de 

acreditare și proiecte de 

mobilitate prin Acțiunea 

cheie 1 (KA1) din cadrul 

programului Erasmus+ , cu 

scopul de dezvoltare 

profesională a cadrelor 

didactice 

262.  

Organizarea unor activități de diseminare a experiențelor de succes ale 

cadrelor didactice care au participat la proiecte instituționale de mobilitate 

în scop de dezvoltare profesională, schimb de experiență și transfer de 

bune practici, la nivelul școlilor care implementează proiecte în cadrul 

Programului Erasmus+, monitorizarea impactului formării continue în 

activitatea didactică 

Conform 

Planului de 

diseminare și 

exploatare a 

rezultatelor 

proiectelor 

Erasmus+ 

5 

Organizarea unor activități 

de diseminare a 

experiențelor de succes ale 

cadrelor didactice care au 

participat la proiecte 

instituționale de mobilitate 

în scop de dezvoltare 

profesională, schimb de 

experiență și transfer de 

bune practici, la nivelul 

școlilor care implementează 

proiecte în cadrul 

Programului Erasmus+, 

monitorizarea impactului 

formării continue în 

activitatea didactică 

263.  
Monitorizarea implementării proiectelor cu finanțare externă, în vederea 

creșterii ratei de succes școlar a elevilor  

Monitorizarea programelor Erasmus+ 

Conform 

graficelor de 

monitorizare 

34 

Monitorizarea 

implementării proiectelor cu 

finanțare externă, în vederea 

creșterii ratei de succes 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

școlar a elevilor  

Monitorizarea programelor 

Erasmus+ 

264.  

Derularea unui parteneriat cu Universitatea „Valahia” din Târgovişte, în 

vederea creşterii calităţii practicii pedagogice. 

 

Ianuarie- Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

2 

Derularea unui parteneriat 

cu Universitatea „Valahia” 

din Târgovişte, în vederea 

creşterii calităţii practicii 

pedagogice. 

 

265.  

2.5. Asigurarea compatibilității resurselor alocate de Ministerul 

Educației și Cercetării cu nevoile unităţilor de învăţământ. 
  

2.5. Asigurarea 

compatibilității resurselor 

alocate de Ministerul 

Educației și Cercetării cu 

nevoile unităţilor de 

învăţământ. 

266.  

Încadrarea și salarizarea personalului din unitățile de învățământ, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru anul școlar 2021 - 

2022 

Noiembrie 2021 1 

Încadrarea și salarizarea 

personalului din unitățile de 

învățământ, în conformitate 

cu prevederile legale în 

vigoare, pentru anul școlar 

2021 - 2022 

267.  

Consilierea personalului din unitățile de învăţământ din reţea pe probleme 

privind normarea-salarizarea-fiscalitatea 
Anul 2021 12 

Consilierea personalului din 

unitățile de învăţământ din 

reţea pe probleme privind 

normarea-salarizarea-

fiscalitatea 

268.  

Monitorizarea / verificarea datelor introduse în SIIIR la nivelul unităților 

de învățământ 

Conform 

graficului de 

inspecție 

3 

Monitorizarea / verificarea 

datelor introduse în SIIIR la 

nivelul unităților de 

învățământ 

269.  Angajarea şi utilizarea fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe Anul fiscal 2021 12 Angajarea şi utilizarea 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

baza bunei gestiuni financiare fondurile în limita creditelor 

bugetare aprobate, pe baza 

bunei gestiuni financiare 

270.  

Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare a personalului din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe din judeţ                                    
Anul fiscal 2021 12 

Asigurarea gestiunii 

sistemului de salarizare a 

personalului din unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

de stat şi unităţile conexe 

din judeţ                                    

271.  

Monitorizarea posturilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 

din unitățile de învățământ special, unitățile conexe și Casa Corpului 

Didactic în vederea încadrării în numărul de personal și cheltuielile de 

personal aprobate. 

Anul fiscal 2021 
12 

Monitorizarea posturilor din 

unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat, din 

unitățile de învățământ 

special, unitățile conexe și 

Casa Corpului Didactic în 

vederea încadrării în 

numărul de personal și 

cheltuielile de personal 

aprobate. 

272.  

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 2021 12 

Verificarea încadrării în 

bugetul aprobat,   calculat 

conform prevederilor legale 

în vigoare, de către unităţile 

de învăţământ   

preuniversitar de stat şi 

unităţile conexe   din judeţ          

273.  

3.1.  Asigurarea  accesului egal şi universal la educaţie de calitate la 

nivelul învăţământului obligatoriu din județul Dâmbovița 
  

3.1.  Asigurarea  accesului 

egal şi universal la 

educaţie de calitate la 

nivelul învăţământului 

obligatoriu din județul 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

Dâmbovița 

274.  

Reorganizarea circumscripțiilor școlare în scopul evitării situațiilor de 

segregare a elevilor de etnie romă, în vederea înscrierii elevilor în anul 

școlar 2022 - 2023 

Decembrie 2021 1 

Reorganizarea 

circumscripțiilor școlare în 

scopul evitării situațiilor de 

segregare a elevilor de etnie 

romă, în vederea înscrierii 

elevilor în anul școlar 2022 

- 2023 

275.  

Întocmirea şi gestionarea  bazei de date cu personal didactic angajat în 

unităţile de învăţământ preuniversitar 

Septembrie – 

Decembrie 2021 
1 

Întocmirea şi gestionarea  

bazei de date cu personal 

didactic angajat în unităţile 

de învăţământ 

preuniversitar 

276.  

Întocmirea şi gestionarea  bazei de date referitoare la numărul elevilor din 

îmvățământul preuniversitar, pe nivele,  filiere, profil, specializare, 

domeniul pregătirii de bază 

Septembrie –

Octombrie 2021 
1 

Întocmirea şi gestionarea  

bazei de date referitoare la 

numărul elevilor din 

îmvățământul 

preuniversitar, pe nivele,  

filiere, profil, specializare, 

domeniul pregătirii de bază 

277.  

Organizarea, prin voluntariat, a unor grădiniţe de vară pentru copiii care 

nu au frecventat grădiniţa şi care urmează să fie înscrişi în clasa 

pregătitoare 

  

Iulie – August 

2021 
29 

Organizarea, prin 

voluntariat, a unor grădiniţe 

de vară pentru copiii care 

nu au frecventat grădiniţa şi 

care urmează să fie înscrişi 

în clasa pregătitoare 

  

278.  

Echivalarea studiilor pentru toţi elevii repatriaţi 

Conform 

solicitărilor din 

partea școlilor/ 

părinților 

303 
Echivalarea studiilor pentru 

toţi elevii repatriaţi 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

elevilor 

implicați 

279.  Monitorizarea desfășurării activităților didactice prin intermediul tehnologiei și 

al internetului sau prin alte mijloace de comunicare, precum si pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal; asigurarea accesului la un învățământ adecvat și de 

calitate pentru elevii cu cerințe educative speciale integrați în școlile de masă din 

județul Dâmbovița 

Ianuarie- Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

4 4 

280.  
Monitorizarea a activităţii (față în față sau online) derulată de cadrele didactice 

privind asigurarea accesului la un învățământ adecvat și de calitate pentru elevii 

cu cerințe educative speciale integrați în școlile de masă din județul Dâmbovița 

Ianuarie- Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

2 2 

281.  Monitorizarea/Verificarea modului de implementare a programelor susținute de 

Asociația OvidiuRo, în cadrul Atelierelor de vară Șotron, pentru copii preșcolari 

din grupuri dezavantajate ale județului 

Iulie – August 

2021 
3 3 

282.  Asigurarea resursei umane pentru şcolarizarea la domiciliu a copiilor, elevilor şi 

tinerilor care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi, sunt 

nedeplasabili 

Septembrie 2021 1 1 

283.  Asigurarea resursei umane pentru şcolarizarea minorilor şi a adulţilor din 

centrele de reeducare, din penitenciarele pentru minori şi tineri şi din 

penitenciarele pentru adulţi 

Septembrie 2021 1 1 

284.  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 

Octombrie 2021 1 1 

285.  Verificarea stadiului pregătirii unităților  de învățământ și reorganizarea 

colectivelor de preșcolari/elevi pentru anul școlar 2021 – 2022, în condiții de 

siguranță epidemiologică 

Septembrie 2021 2 2 

286.  Monitorizarea aplicării normelor privind programele guvernamentale: „EURO 

200”, „BANI DE LICEU”, ”BURSA PROFESIONALĂ”, drepturi alocate 

copiilor cu CES, rechizite școlare 

Conform 

calendarelor 
10 10 

287.  Identificarea de colaboratori care pot sprijini accesul la educație al elevilor din 

zone defavorizate 
Anul 2021 1 1 

288.  Dezvoltarea de parteneriate cu Asociația OvidiuRo pentru prevenirea 

analfabetismului funcțional în zonele defavorizate ale județului 

Conform 

calendarului 
1 1 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

289.  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 

   

290.  Implementarea proiectului POCU/74/6/18/105645 ”Școala Bucuriei – 

Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă” vizând  reducerea 

absenteismului, prevenirea abandonului școlar, în unitățile școlare beneficiare 

Conform 

graficului de 

activități 

2 2 

291.  Implementarea proiectului POCU/73/6/6/104753 ”INO - PRO - INOvație și 

PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă, în județul 

Dâmbovița” vizând creșterea calității serviciilor educaționale și prevenirea, 

diminuarea părăsirii timpurii a școlii de către copiii aflați în risc educațional 

Conform 

graficului de 

activități 

1 1 

292.  Implementarea 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 

Conform 

graficului de 

activități 

3 3 

293.  
Implementarea proiectelor ROSE vizând  reducerea absenteismului, prevenirea 

abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatelor în unitățile școlare beneficiare 

Conform 

graficului de 

activități 

23 23 

294.  Monitorizarea derulării  activităţilor/ programelor  de consiliere educațională  de 

grup/ colectivă (față în față sau online) a elevilor privind prevenirea  şi 

combaterea  bullying-ului în  şcolile/ grădiniţele  dâmboviţene  

Conform 

graficului de 

activități 

5 5 

295.  Monitorizarea derulării  activităţilor/ programelor  de consiliere educațională  de 

grup/ colectivă (față în față sau online), pentru: 

 prevenirea abandonului şcolar în unităţile şcolare în care există cabinete de 

asistenţă psihopedagogică; 

 sprijinirea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară 

Conform 

graficului de 

activități 

5 5 

296.  
Monitorizarea activităţii de consiliere individuală (față în față sau online) a 

elevilor   care  absentează  nemotivat  şi a părinţilor  acestora  

Conform 

graficului de 

activități 

3 3 

297.  Monitorizarea modului de implicare a consilierilor școlari în vederea asigurării 

echilibrului emoțional al elevilor în context pandemic prin  îmbunătățirea relației 

elev – elev, elev – profesor, prin derularea (față în față sau online) de activități 

specifice  

Conform 

graficului de 

activități 

3 3 

298.  Monitorizarea cazurilor de violență din unitățile de învățământ din județul Conform 4 4 
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Dâmbovița graficului de 

activități 

299.  
Realizarea Planului achizițiilor din cadrul proiectelor POCU, POC și POIM 

(conform OUG 144/2020) 

Conform 

graficului de 

activități 

3 3 

300.  Colaborarea ISJ Dâmbovița cu partenerii în derularea unor proiecte care vizează 

îmbunătățirea accesului la educație  
Anul 2021 3 3 

301.  3.3.  Îmbunătățirea competențelor de elaborare și implementare a proiectelor 

cu finanțare europeană 
   

302.  
Implementarea  proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 ”My Place, 

Your Place, Our Place” 

Conform 

graficului de 

implementare 

2 2 

303.  
Implementarea  proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 

”Headteachers' Wellbeing” 

Conform 

graficului de 

implementare 

3 3 

304.  
Implementarea  proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, KA2 ”Creative 

Schools” 

Conform 

graficului de 

implementare 

2 2 

305.  
Implementarea proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+ KA2 depuse și 

aprobate la termenele extinse și runda suplimentară 2020 

Conform 

graficului de 

implementare 

1 1 

306.  Organizarea unor sesiuni online de informare a  reprezentanților unităţilor 

şcolare privind  oportunitatea participării la programul Erasmus, al Uniunii 

Europene, la Programul Corpul European de Solidaritate și  EEA Grants 2014-

2021, precum și a oportunităților oferite de Parlamentul European, Comisia 

Europeană și Ministerul Fondurilor Europene.   

Conform 

graficului de 

implementare 

8 8 

307.  
Monitorizarea implementării proiectelor finanţate prin Programul Erasmus + 

Conform 

graficului 
34 34 

308.  

Implementarea proiectelor cu finanțare europeană, în parteneriat cu alte entități 

locale, regionale, internaționale 

Conform 

contractelor de 

finanțare, 

acordurilor de 

parteneriat 

91 91 
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309.  3.4. Asigurarea  egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie prin 

unităţile de învăţământ particular şi prin cele în care funcționează alternative 

educaţionale 

   

310.  
Monitorizarea  activității desfășurate în unitățile de învățământ particular  

Iunie 2021 

Decembrie 2021 
2 2 

311.  Monitorizarea modului în care se implementează măsurile privind asigurarea 

calității în  învățământul particular și alternativ 

Iunie 2021; 

Decembrie 2021 
2 2 

312.  Verificarea modului de organizare și desfășurare a activității conform filosofiei 

alternativelor educaționale, adaptate la specificul scenariilor în care funcționează 

școlile 

Când e cazul 1 1 

313.  Realizarea bazei de date  a cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în 

alternative educaționale 
Februarie 2021 1 1 

314.  Comunicarea cu instituțiile specializate pentru învățământul alternativ și pentru 

evaluarea calității 

Pe parcursul 

anului 2021 
7 7 

315.  4.1.  Îmbunătățirea ofertei educaţionale din învățământul tehnologic, prin 

fundamentarea acesteia pe nevoile  reale ale elevilor și pe cerințele pieței 

muncii 

   

316.  Stabilirea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional  şi tehnic la 

liceele tehnologice, şcolile postliceale de stat și particulare pentru  anul școlar 

următor 

Conform 

termenelor 

stabilite de ME 

2 2 

317.  Elaborarea studiului  „Opţiunea şcolară şi profesională a elevilor, factor 

important în elaborarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023” 
Noiembrie 2021 1 1 

318.  Fundamentarea planului de şcolarizare în funcţie de analiza opţiunilor şcolare - 

profesionale ale elevilor clasei a VIII-a  
Noiembrie 2021 1 1 

319.  Realizarea Ghidului pentru orientarea şcolară şi profesională a absolvenţilor 

claselor a VIII-a, în anul şcolar 2021-2022 
Mai  2021 1 1 

320.  Realizarea unui program de orientare şcolară şi profesională cu elevii clasei a 

VIII-a pentru pregătirea înscrierii lor în învăţământul profesional/ liceal 

Februarie– Mai 

2021 
3 3 

321.  Monitorizarea desfășurării  de activități/ programe de orientare şcolară şi 

profesională cu elevii clasei a VIII-a pentru pregătirea înscrierii lor în 

învăţământul profesional/ liceal 

Ianuarie-Mai 2021 2 2 

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

tehnologic 

Februarie- Iunie 

2021 
2 2 
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323.  
Derularea de activităţi de consiliere şi orientare a carierei elevilor din 

învăţământul profesional şi tehnic, în cadrul proiectelor ROSE 

Ianuarie- Iunie 

2021; 

Septembrie- 

Decembrie 2021 

18 18 

324.  Efectuarea demersurilor pentru extinderea și diversificarea învăţământului 

postliceal finanţat de la bugetul de stat/ particular  

Ianuarie 2021 

 
2 2 

325.  
Realizarea unor parteneriate între unități şcolare din învăţământul  profesional şi 

tehnic, cu diverși parteneri, furnizori de formare profesională din țări participante 

la Programul Erasmus+  

Conform 

calendarului 

pentru apelul de 

selecție 

10 10 

326.  Verificarea corelării planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi 

tehnic din anul școlar 2022-2023, inclusiv a celui de tip dual, cu priorităţile de 

dezvoltare preconizate în PLAI şi PRAI 

Decembrie 2021 1 1 

327.  Identificarea partenerilor sociali reprezentativi  în raport cu profilul economic şi 

de pe piaţa muncii din judeţ (operatori economici, asociaţii profesionale, 

organizaţii sindicale, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii) 

Conform 

termenelor 

stabilite de ME 

2 2 

328.  Realizarea de parteneriate cu instituțiile și agenții economici beneficiari ai 

serviciilor de formare profesională inițială                                              
Anul 2021 1 1 

329.  Sprijinirea dezvoltării  capacităţii de cooperare între şcoli şi universităţi, între 

şcoli şi operatorii economici, între şcoli şi parteneri sociali 

Anul 2021 

 
2 2 

330.  Consolidarea capacităţii cadrelor didactice care predau module de specialitate din 

învăţământul profesional şi  tehnic pentru a forma şi dezvolta competenţele cheie 

conform standardelor de pregătire profesională; dezvoltarea spiritului 

antreprenorial 

Anul 2021 

 

 

1 1 

331.      

Instituţia Prefectului -  Biroul Judeţean pentru Romi 

332.  Programe ,,Şansa  a II-a”in şcolile cu elevi de etnie roma care nu au finalizat 

8 clase. 

2021 1 1 

333.  Activitaţi remediale pentru elevii romi 2021 1 1 

334.  ,,Gradinita estivala” pentru preşcolarii romi. 

 

 

2021 1 1 
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335.  Organizarea ,,Scoala de dupa amiaza”(ore de pregatire suplimentare 2021 1 1 

336.  Promovarea si ocuparea locurilor speciale acordate de catre institutiile 

superioare de invatamant 

2021 1 1 

337.  Asigurarea transportului scolar pentru toate comunitatile de romi  2021 1 1 

338.  Implementarea proiectelor POSDRU –  ID 137127 și ID 136612 2021 2 2 

7.  SĂNĂTATE 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa  

339.  Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli prevenibile prin 

vaccinare- vaccinari obligatorii 

Anual 180 135 

340.  Supravegherea si controlul bolilor transmisibile prioritare Anual 120 91 

341.  Supraveghere şi control al infectiei HIV Anual 61 45 

342.  Supraveghere şi control al tuberculozei Anual 20 15 

343.  Supravegherea sănătăţii în relaţia cu calitatea apei potabile distribuite în 

sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari şi mici 

 

Anual 400 

700 

309 

601 

344.  Supravegherea sănătăţii în relaţia cu calitatea apei de îmbăiere 

 

Anual 50 58 

345.  Supravegherea calităţii apei de fântână şi a apei arteziene de utilizare 

publică 

Anual 52 52 

346.  Supravegherea , monitorizarea şi evaluarea dezvoltării fizice şi a sănătăţii 

copiilor     

                                                   

Anual 3 3 

347.  Monitorizarea modului de alcătuire a meniului în creşele şi grădiniţele cu 

program prelungit 

Anual 1 1 

348.  Evaluarea functionalităţii unităţilor de copii şi tineri în vederea emiterii 

Certificatului de conformitate 

Anual 1 1 

349.  Supravegherea acordării asistenţei medicale profilactice în colectivităţile 

de copii şi tineri 

Anual 1 1 

350.  Supravegherea respectării măsurilor SARS CoV 2 în unităţile de 

învăţământ  

31.03.2021 1 1 

351.  Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consum uman Anual 15 15 
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352.  Monitorizarea aditivilor alimentari Octombrie 5 5 

353.  Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare , a celor tratate cu radiaţii 

şi a alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe 

Decembrie 34 34 

354.  Monitorizarea apelor minerale naturale Anual 1 1 

355.  Supravegherea băuturilor tip cidru Anual 5 5 

356.  Expunerea profesională la radiaţii ionizante şi neionizante Anual 1 7 

357.  Morbiditatea profesională în rândul populaţiei vârstnice active comparativ 

cu morbiditatea profesională la celelalte grupe de vârstă 

Anual 1 1 

358.  Îmbunatăţirea cunoştinţelor, atitudinilor si practicilor  sanogene ale 

populaţiei prin activităţi de profilaxie primară implementate în cadrul 

campaniilor de informare-educare-comunicare desfăşurate la nivel 

naţional sau conform priorităţilor locale 

 

Anual 10 9 

359.  Acţiunii tematice de control 2021 251 272 

 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa  

 Asigurarea continuităţii acordării serviciilor  

medicale pentru toate domeniile de asistenţă medicală 

   

360.  Contractarea serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale la 

termenul stabilit de C.N.A.S. 

31.12. 2021 502 contracte 502 contracte 

361.  Contracte Programe Naţionale de Sănătate  31.12. 2021 71 contracte 71 contracte 

362.  Monitorizarea derulării contractelor de furnizare de servicii medicale pe 

toate tipurile de asistenţă medicală 

 

Lunar 

 

573 raportări 

 

573 raportări 

363.  Evaluarea în termen a tuturor furnizorilor de servicii medicale, 

farmaceutice şi dispozitive medicale în vederea începerii / continuării 

relaţiei contractuale cu C.A.S. Dâmboviţa 

Permanent La cererea furnizorilor de 

servicii medicale 

281 furnizori evaluaţi 

364.  Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi 

dispozitivelor medicale la termenul stabilit în contract prin verificarea şi 

validarea serviciilor raportate de furnizorii aflaţi în contract cu C.A.S. 

Dâmboviţa 

Lunar 466087.03  mii lei 466087.03 mii lei  
 

 

 

 

 Utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a    
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sumelor alocate prin FNUASS la nivel local 

365.  Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 în condiţii de 

eficienţă economică prin realizarea plăţilor faţă de prevederile aprobate şi 

de creditele deschise pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală în 

procent de 100 % 

Permanent 100% din prevederea şi 

deschiderea bugetară 

aprobată 

100% din prevederea şi 

deschiderea bugetară 

aprobată 

366.  Decontarea sumelor alocate pentru asistenţa socială şi restituirea din 

FNUASS a sumelor solicitate de angajatori reprezentând indemnizaţii de 

concedii medicale în termenul legal 

 

Lunar 

 

30.094,73 mii lei 

 

 

30.094,73 mii lei 

 

 Întărirea disciplinei financiare şi contractuale şi creşterea calităţii 

actului medical 

   

367.  Controlul privind derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale 

operativ 

Lunar 36 acţiuni de control 36 acţiuni de control  

368.  Verificarea veridicităţii şi corectitudinii serviciilor medicale, farmaceutice 

şi dispozitive medicale raportate de furnizori în cadrul contractelor 

încheiate pentru toate tipurile de asistenţă medicală – control tematic 

 

Lunar 

 

173 verificări 

 

173 verificări 

 Monitorizarea şi evaluarea programelor de sănătate    

369.  Analiza şi controlul indicatorilor specifici programelor naţionale de 

sănătate la nivelul unităţilor prin care se derulează 

 

Trimestrial 

 

3 acţiuni 

 

 3 acţiuni 

 Respectarea dreptului pacienţilor la asistenţă medicală transfrontalieră 

şi îmbunătăţirea activităţii de eliberare a formularelor europene 

   

370.  Constituirea, administrarea şi actualizarea permanentă a bazei de date 

referitoare la evidenţa cetăţenilor români şi străini care se deplasează pe 

teritoriul României, în spaţiul UE şi în spaţiul SEE, beneficiari ai 

prevederilor Reg. EU 883/2004, Reg. 987/2009 şi Reg. 988/2009 cu 

prevederi în domeniul sănătăţii la nivelul C.A.S. DB 

 

Permanent 

 

La cererea asiguraţilor 

 

5520 cetăţeni români şi străini 

din evidenţa C.A.S. 

Dâmboviţa, beneficiari ai 

prevederilor Regulamentelor 

europene 

371.  Emiterea formularelor europene şi a cardului european de asigurări sociale 

de sănătate la solicitarea persoanelor asigurate care se deplasează în 

statele membre UE şi a instituţiilor competente 

 

Zilnic 

 

La cererea asiguraţilor 

2172 formulare europene 

solutionate,  

2 formular R/TR3,  ,  

1 formular TR/R6,   2092 

carduri europene de 

asigurări de sănătate şi 57 
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certificate provizorii de 

înlocuire 

372.  Utilizarea eficientă a sistemelor informatice naţionale    

373.  Creşterea gradului de implicare, de implementare, integrare şi operare a 

proiectelor informatice     naţionale (e-Romania şi e-Sănătate); Utilizarea 

Sistemului Informatic Unic Integrat în condiţii de securitate şi 

confidenţialitate a datelor 

Permanent Se aplică cu foarte bune 

rezultate Prescripţia 

electronică 

Toţi medicii prescriptori 

utilizează acest proiect 

informaţic naţional. 

374.  Creşterea gradului   de informare a asiguraţilor    

375.  Îmbunătăţirea nivelului de informare a asiguraţilor privind drepturile şi 

obligaţiile asiguraţilor în sistemul asigurărilor de sănătate şi reţeaua de 

furnizori printr-un management proactiv în domeniul relaţiilor publice 

Permanent Monitorizarea zilnică a 

apariţiilor din mass-media 

locală şi elaborarea 

comunicatelor de presă 

45 de apariţii, din care 38 

articole au fost realizate pe 

baza informaţiilor furnizate 

de C.A.S. Dâmboviţa 

376.  Soluţionarea solicitărilor asiguraţilor (scrisori, telefoane, solicitari directe, 

audienţe) în termen legal 

Permanent La cererea asiguraţilor 3823 solicitări, din care: 

2023 prin intermediul 

telefonului, 1702 solicitari 

directe, 12 în cadrul 

audienţelor şi 86 prin 

intermediul petiţiilor 

377.  Creşterea transparenţei în utilizarea fondurilor publice prin afişarea pe 

site-ul instituţiei a bugetelor aprobate, a execuţiei bugetare şi a sumelor 

contractate cu furnizorii de servicii medicale / farmaceutice 

Permanent Cu prilejul situaţiilor 

financiare întocmite lunar şi 

al modificărilor privind 

sumele contractate cu 

furnizorii de servicii 

medicale pe tipuri de 

asistenţă  

Cu prilejul situaţiilor 

financiare întocmite lunar şi 

al modificărilor privind 

sumele contractate cu 

furnizorii de servicii 

medicale pe tipuri de 

asistenţă 

378.  Organizarea evidenţei asiguraţilor CAS Dâmboviţa    

379.  Elaborarea şi actualizarea Registrului Unic de Evidenţă a Asiguraţilor în 

SIUI 

Semestrial În curs de actualizare a 

protocoalelor 

În curs de actualizare a 

protocoalelor la nivelul 

judeţului 

380.  Confirmarea calităţii de asigurat pentru persoanele care dobândesc 

calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale din România 

Zilnic La cererea asiguraţilor care 

dobândesc calitatea de 

    230 cazuri 
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asigurat 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

381.  Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean Dâmboviţa   2021 1 1 

382.   Lucrări de amenajare spaţii verzi în incinta Spitalului Judeţean  (HCJ nr 

240/29.10.2010) 

2021 1 1 

383.  Redistribuirea instalaţiilor de alimentare cu energie electrică a 

pavilioanelor medicale şi alimentarea cu energie electrică a grupurilor de 

climatizare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte (HCJD nr 

188/06.09.2014) 

2021 1 1 

384.  Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Centrului 

de recuperare neuromotorie copii din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgoviște 

2021 1 0 

Primăria municipiului Moreni 

385.  Lucrări de întreţinere si igenizare la Spitalul Moreni 2021 1 1 

386.  Achiziţionare servicii de verificare aparatura medicala la cabinete 
medicale şcolare 

2021 1 1 

8. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

387.  Întărirea şi diversificarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Dâmboviţa, 

autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale şi reprezentanţii 

mediului privat în scopul creşterii gradului de satisfacere a interesului 

populaţiei şi armonizare a intereselor partenerilor 

2021 

1 1 

388.  Îmbunătăţirea cadrului necesar elaborării şi adoptării actului de decizie, atât 

în privinţa modului de fundamentare a acestuia sub aspectul legalităţii şi 

oportunităţii 

2021 

1 1 

389.  Dezvoltarea unui sistem integrat de management al documentelor (pe suport 

electronic) 

2021 
1 1 

390.  Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor populaţiei 2021 1 1 

391.  Implementarea unor proceduri simplificate în medierea relaţiei dintre 

cetăţeni/mediul de afaceri şi CJ Dâmboviţa; 

2021 1 1 

392.  Crearea unor proceduri şi abilităţi de a realiza politici fiscale locale 

îmbunătăţite; 

2021 1 1 
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393.  Schimbul de informaţii şi de bune practici cu instituţii aflate la alte paliere 

administrative; 

2021 
1 1 

Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa, Serviciului Programe Guvernamentale, Conducerea Serviciilor Deconcentrate 

394.  Implementarea unor propuneri de proiecte privind îmbunătăţirea 

activităţii în cadrul instituţiei şi creşterea calităţii serviciilor publice 

oferite 

2021 

1 1 

395.  Diseminarea de informaţii cu privire la anumite instrumente privind 

reforma administraţiei publice  

2021 
1 1 

396.  Identificarea de oportunităţi de finanţare şi elaborarea unor propuneri de 

proiecte care să vizeze îmbunătăţirea activităţii în cadrul instituţiei, 

creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor şi promovarea 

unor instrumente moderne privind reforma administraţiei publice. 

2021 

1 1 

Primăria Municipiului Târgovişte 

397.  Evaluarea  satisfactiei  cetatenilor prin chestionare, fata de serviciile 

oferite de administratia locala 
2021 

1 1 

398.  Mentinerea  Sistemului de managementul calitatii la standardul ISO 

9001/2008in Primaria Mun.Targoviste si Directiile subordonate  audit de 

recertificare din partea echipei de auditori externi 

2021 

1 1 

399.  Audit de recertificare a sistemului de management al calităţii în 

conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 

2021 
1 1 

400.  Extindere sistem informatic în noul sediu al Direcţiei Tehnice – Casa 

Patrimoniului 

2021 
1 1 

401.  Evaluarea performanţelor proceselor desfăşurate în Primăria Târgovişte şi 

direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal prin audituri de 

calitate programate 

2021 

1 1 

402.  Evaluarea satisfactiei cetatenilor fata de serviciile oferite de administratia 

locala prin chestionare 

2021 
1 1 

403.  Instruirea intregului personal in domeniul calitatii (principiile 

managementului calitatii, standarde s.a.) 

2021 
1 1 

404.  Evaluarea performantelor proceselor desfasurate in Primaria Targoviste si 

Directiile subordonate Consiliului Municipal prin audituri de calitate 

2021 
1 1 
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programate 

405.  Cursuri de perfecţionare şi instruire pentru funcţionarii publici     

Primăria Municipiului Moreni 

406.  Perfectionarea si formarea continua a functionarilor publici 2021 1 1 

407.  Implementare proiect Servicii integrate de masuri active pentru 

persoanele in căutare de loc de munca - POS DRU AP5 

2021 
1 1 

Primăria oraşului Găeşti 

408.  Extinderea accesului cetăţenilor la informaţiile publice 2021 1 1 

409.  Participarea funcţionarilor la cursuri de perfecţionare 2021 1 1 

Primăria oraşului Pucioasa 

410.  Perfecţionarea funcţionarilor publici prin frecventarea cursurilor 

programate pentru anul 2021 

2021 
1 1 

411.  Obţinerea Certificatului ISO 9001 2021 1 1 

Primăria oraşului Titu 

412.  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. 

2021 

1 1 

413.  Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici prin participarea la 

cursuri de formare continuă 

2021 
1 1 

414.  Asigurarea transparenţei actului administrativ prin publicarea pe site-ul 

Primăriei Oraşului Titu a informaţiilor cu caracter public 

2021 
1 1 

415.  Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene 2021 1 1 

9. AGRICULTURA ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Dâmboviţa 

345.  Modalitatea aplicarii Legii nr.17 /2014 ,privind vanzarile de terenuri 

agricole situate in exrtraviran: 

               - Inregistrarea documentatiilor privind ofertele de vanzare a 

terenurilor de la nivelul localitatilor ,publicarea ofertelor de vanzare 

,verificare respectarii procedurii si eliberarea avizelor 

2021 Toate dosarele depuse la 

D.A.J de către U.A.T. 

Înregistrate , verificate, 

publicate ofertele și avizate 

pentru vânzare  

3073 -dosare oferte de 

vânzare 
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809 -procese verbale 

221 -avize finale 

346.  
Verificarea si inaintarea spre avizare M.A.D.R., dupa caz, a 

documentatiilor  intocmite in vederea scoaterii din circuitul agricol a 

terenurilor situate in extravilan, precum si avizelor prealabile de 

introducere in intravilanul localitatilor a terenurilor agricicole in baza 

studiului urbanistic  P.U.G./P.U.Z. 

2021 Permanent la       solicitare  

 S-au soluționat   

-5 cereri avize PUG 

-27 cereri avize PUZ 

   

 

347.  
Avizarea schimbarii categoriei de folsinta a terenurilor in conformitate cu 

prevederile legale, a avizelor de redare/reintroducere a terenurilor in 

circuitul agricol. 

2021 Permanent la solicitare 20 decizii scoatere  din 

circ.agricol –definitiv 

10 decizii scoatere  din 

circ.agricol - temporar 

348.  

Inregistrarea si avizarea fiselor de inscriere in  agricultura  ecologica a 

operatorilor, producatorilor, procesatorilor, comercianti, importatori, 

unitati de productie pentru acvacultura, colectori flora spontana in 

conformitate cu Ordinul 1253/2013 

2021 Permanent la solicitare 71 fise  inregistrare pentru 

anul 2021 

din care : 

53 producatori 

7 procesatori 

1 flora spontana 

2 exportatori 

9 comercianti 

349.  Efectuarea de vizite in teren la agentii economici ce comercializeaza 

produse ecologice  pentru informare privind legislatia in vigoare (HG 

131/2013) 

2021 Permanent  S-au făcut 2 vizite la 2 

agenti economici. 

350.  
Monitorizarea evolutiei cantitatilor de cereale tranzactionate si a  

preturilor produselor agricole pe piata libera ( sistemul SIPPA). 

2021 Saptămânal Realizat și transmis la 

M.A.D.R. in fiecare zi de 

marti. 

351.  Primirea  si verificarea  cererilor privind  recunoasterea  Grupurilor  de 

producatori, in  conformitate cu Ord.694/2008 si a Reg.1234/2007 ,  

transmiterea acestora  catre MADR precum si verificarea mentinerii 

conditiilor carea au stat la baza recunoasterii  G.P. conform O.G.37/2005 

2021 La solicitare Acțiune determinată de 

masurile de stimulare 

financiară prin PNDR 2014-

2020 

352.  Consultanta privind modalitatea de intocmire a caietelor de sarcini pentru 2021   
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produse traditionale si verificarea conformitatii acestora pe teren Permanent Acțiuni de informare 

353.  Identificarea si consilierea  producatorilor agricoli si a procesatorilor de 

produse agricole pentru obtinerea recunoasterii de produse traditionale cu 

denumiri de origine si atestate de specificitate 

2021  

Permanent 

 

Acțiuni de informare 

354.  Implementarea Ordinului nr 724/2013 privind atestarea produselor 

traditionale si a Ordinului nr 394/2014 privind atestarea produselor 

alimentare obtinute conform retetelor consacrate romanesti si sistemelor 

de calitate. 

 

2021 Identificarea și acordarea de 

consultantă în vederea 

întocmirii dosarelor de 

recunoaștere 

 

Acțiune în curs 

355.  Colaborarea cu formele asociative, federatii si institutii de cercetare din 

toate domeniile agricole. 

2021 Permanent Discuții ,schimb de 

informații 

356.  

Implementarea politicilor si strategiilor privind introducerea in mediu si 

pe piata a plantelor modificate genetic. 

2021 Permanent Actiuni de informare 

desfasurata prin 

reprezentantii zonali ai 

Compartimentului Asistenta 

Tehnica Zonala si Rica 

357.  

Intocmirea situatiei privind necesarul de ingrasaminte pentru agricultura 

judetului, monitorizarea aplicarii ingrasamintelor chimice. 

2021 Permanent Constituire de baza de date 

prin reprezentantii 

Compartimentului Asistenta 

Tehnica Zonala si Rica 

358.  Verificarea documentatiei si emiterea certificatelor de abilitare pentru 

importul de ingrasaminte chimice conform Legea 232/2010 

2021 Permanent  La solicitare 

359.  Intocmirea devizelor de calcul a normelor de venit pentru fiecare cultură şi 

specie de animale,în vederea calculării impozitului pe norma de venit. 

2021 La termen Realizat in termen, pană la 

data de  30.01.2021 

360.  Inregistrarea contractelor , verificarea suprafetelor cultivate cu tutun 

,precum si a calitatii acestuia la data livrarii. 

2021  15.01. 2020  

30.04.2020 

 S-a înregistrat un singur 

contract 

361.  Autorizarea depozitelor de cereale si oleaginoase si monitorizarea 

activitatii privind receptia depozitarea si pastrarea cerealelor si 

oleaginoaselor. 

2021 Permanent S-au emis 4 autorizatii 

362.  Primirea documentatiei,verificarea conditiilor in vederea eliberarii de 

autorizatii pentru infiintarea/defrisarea plantatiilor pomicole precum si 

2021 Permanent la solicitare S-au eliberat: 

86 autorizatii taieri nuc 
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eliberarea de autorizatii de taieri /plantari de nuci. 30 autorizatii defrisari 

2 autorizatii plantari 

363.  Intocmirea si actualizarea Registrului Plantatiilor Viticole. 2021 Permanent Actualizat cu date la zi 

364.  
Monitorizarea activitatii RICA , colectarea de date pentru realizarea 

anchetei R.I.C.A. 

2021  Serviciu externalizat, se 

asigura suport tehnic si 

logistic prestatorului  

365.  Prelucrarea datelor cu privire la  prețurile cerealelor si oleaginoaselor de 

pe pietele reprezentative din Romania, transmise de  operatorii economici 

din sectoarele de producere,depozitare, comercializare, procesare si se vor 

transmite la directia de specialitate din cadrul M.A.D.R., in fiecare zi de 

marti pentru saptamana anterioara raportarii, conform anexei nr.1 din 

Ordinul nr.445/2008 

2021 Anual Acțiuni  de monitorizare, 

culegere si centralizare date, 

transmiterea lor  in termen,  

366.  
Monitorizarea modului de implementare a Programului national de 

reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din Romania 

2021 Anual Acțiuni de monitorizare si 

indrumare alaturi de 

reprezentantii A.N.I.F. 

367.  Culegerea datelor in vederea intocmirii: cercetarilor statistice Agr.2 B 

suprafetele recoltate si productiile realizate 

2021 Anual Actiune finalizata   

  in termen  

368.  Cercetarea  statistica Agr.2A -suprafete insamantate 

Cereale pentru boabe total- 107639 ha din care: 

Grau- 29085 ha 

Grau primavara- 82 ha 

Grau dur primavara- 10 ha 

Orz-    4329 ha 

Porumb- 64722  ha 

Orzoaica primavara- 1631 ha  

Orzoaica toamna- 2677 ha 

TRITICALE -1038  HA 

Ovaz  -3916  ha  

Sorg- 149 ha 

Leguminoase pentru boabe- 1634  ha 

Plante uleioase total- 20201 ha din care: 

2021 Anual Actiune finalizata   
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

Floarea soarelui -16865 ha 

Rapita- 3318 ha 

Alte plante uleioase- 8 ha soia 

Plante pentru industrializari- 444  ha 

Cartofi total- 9767 ha 

VARZA TOAMNA- 528 HA 

Plante nutret- 15049 ha 

Plante pentru producere de samanta- 315  ha 

Capsunarii- 71 ha 

Flori in camp- 22 ha  

Sere-4 ha 

Rasadnite- 32 ha 

Ramas neinsamantat- 5209 ha 

Ogoare - 1287 ha 

TEREN ARABIL TOTAL-172820 ha 

Pasuni si fanete- 59869 ha 

Vii                     - 320 ha 

Livezi total- 10968  ha 

TOTAL SUPRAFATA AGRICOLA – 244182 HA 

 

369.  Inventarierea parcului de tractoare si masini agricole existent in judet 

Inventarierea parcului de tractoare si masini agricole existent in judet : 

Tractoare total- 8199 buc. din care: 

            30CP -381   buc. 

                             45 CP -3478 buc 

                             50-60 CP -503  buc 

65 Cp -2424  buc 

80 CP- 155 buc  

 – 173 buc 

Grele  23 buc  

 Rutiere  47 buc. 

2021 La termen Acțiune finalizata   
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Propus Realizat 

Altele-43 buc. 

Tractoare import  972 buc  

Motocultoare-1703 buc. 

Combine paioase-570 buc 

Combine porumb- 50  buc. 

Pluguri- 4321  buc 

Grape -2351 buc 

Semanatori paioase-1169 buc 

Semănători prășitoare-1102 buc. 

Mașini plantat cartofi-1270  buc. 

Mașini erbicidat-1983  buc. 

Mașini comb.bolilor și dăunătorilor-501 buc. 

Mașini balotat-322 buc. 

Mașini recoltat cartofi-929  buc. 

Remorci  tractor -3328 buc. 

Instalatii irigat-3591 buc. 

Cultivatoare-1051 buc. 

 

370.  Culegerea,prelucrarea,centralizarea si transmiterea la M.A.D.R. a Situatiei 

Statistice a Terenurilor la data de 31 decembrie a anului precedent. 

2021 Anual Actiune realizata si 

finalizata la termen 

371.  
Efectuarea de estimari privind suprafata cultivata, productia medie la 

hectar si productia totala pentru principalele culturi agricole pe total judet 

si sectoare de activitate 

2021 Anual   Acțiune realizata in 

conformitate cu 

specificitatile de cultura 

 

372.  

 Intocmirea lunara a situatiei ,, Raport tehnic-operativ ( Agr.6A) al 

activitatii zootehnice si de procesare a produselor agricole de origine 

animala la nivel de judet si sectoare de activitate 

2021 Lunar Efective de animale la 

31.12.2021: 

-Bovine total:17037 cap 

d.c.vaci:13666 cap 

-Porcine total:31889 cap 

d.c.scroafe si scrofite:833 

cap 



68 

 

Nr. 

crt. 
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-Ovine total:51124 cap 

d.c.oi:41528 cap 

-Caprine total:23791 cap 

d.c.capre 21015 cap 

-Pasari total:2366398  cap 

d.c.pasari outoare: 2337315  

cap 

-Fam.albine:20336 fam. 

373.  
Intocmirea situatiei statistice ,,Contul economic din agricultura”. 

2021 Anual Acțiune realizată și 

finalizata la termen 

374.  Balanta suprafetelor arabile si inventarierea culturilor insamantate in  anul 

2021. 

2021 Anual Acțiune realizată și 

finalizata la termen 

375.  Programul productiei agricole pentru la productia vegetala si animala 2021 Anual Acțiune finalizata 

376.  Actiuni de monitorizare in cele 89  localitati  cu privire la starea de 

vegetatie a culturilor 

2021 Permanent în funcție de 

anotimp 

Acțiune finalizata 

377.  
Situatia operativa privind stadiul lucrarilor agricole , suprafete 

insamantate si productii obtinute. 

2021 Actiuni 

permanente,sezoniere 

Acțiuni realizate pe 

perioada campaniilor de 

semanat si recoltat. 

378.  Colectarea informatiilor de pret privind carnea de pasare,ovine si oua de 

consum. 

2021          Lunar Acțiune realizată și 

finalizata la termen 

379.  Situatia efectivelor si a productiei animalelor domestice, pe judet. 2021          Lunar Acțiune finalizata 

380.  Organizarea si desfasurarea programelor de instruire si formare 

profesionala a producatorilor agricoli 

Cursuri de calificare 

Cursuri de instruire 

2021 Permanent S-au  finalizat: 

-14 cursuri de calificare cu 

245 cursanti 

- 4 curs instruire M 10 – 

47 cursanti 

- 2 curs instruire M 11 – 

7 cursanti 

- 1 curs instruire S ms 6.1-

6.3   = 10 cursanti  
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Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

381.  Actiuni de promovare a Masurilor din PNDR 2014-2020 ,identificarea 

potentialilor beneficiari si elaborarea de proiecte 

 

2021 Permanent -43 proiecte elaborate 

-5 elaborari  proiecte 

,,(sm6.1) Instalarea tinerilor 

fermieri 

-16 elaborari documentatii 

de plata ,,Dezvoltarea 

fermelor mici,,(sm6.3) 

-2 elaborare documentatii 

de plata ,,(sm6.1) Instalarea 

tinerilor fermieri 

-6 modificari planuri de 

afacere 

382.  Realizarea fluxului informational prin actiuni de popularizare 

              -Actiuni de popularizare(targuri,expozitii, simpozioane ,seminari 

,intalniri etc.) 

              -Loturi demonstrative 

              -Demonstratii practice 

2021 Permanent -intalniri10 

 

-loturi demonstrative  

7 sector vegetal 

11 sector zootehnic 

383.  Actiuni de identificare ,consiliere si asistenta tehnica individuala in toate 

domeniile agricole 

2021 Permanent -Consultatii individuale 

4700 

 

384.  Organizarea administrarii si exploatarii pajistilor permanente (conf.O.G. 

nr.34/2013) 

Elaboraea proiectelor de amenajare pastorala 

2021 Permanent S-au elaborat si predat 66 

Proiecte de amenajare 

pastorala  

385.  Modalitatea de obtinere a atestatului de producator 

Eliberarea avizelor consultative 

2021 

Permanent 

Eliberari avize consultative 

in 30 comune cu 2702 

avize. 

386.  Desfășurarea Programului de susținere a produsului tomate în spații 

protejate ca ajutor de minimis ,conform H.G. nr 248/2020 

2021 

Permanent la solicitare 

S-au inregistrat   59 cereri  

de inscrieri în Registrul 

unic, deconturi 41 

387.  Derularea Programului de sustinere prin ajutor de minimis a crescatorilor 

de ovine, pentru comercializarea lanii . 

2021 
Anual 

 Nu   a aparut   legislatia  

care reglementeaza 
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Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

subventia pentru anul 2020 

388.  Derularea Programului de sustinere prin ajutor de minimis a crescatorilor 

de porci din rasele Bazna si Mangalita 

2021 

Anual 

Nu   a aparut   legislatia  

care reglementeaza 

subventia pentru anul 2020 

389.  Aplicarea H.G.nr.202/2020 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis 

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

și  pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia 

2021 

Anual 

Număr solicitanți înscriși în 

program  - 13 

Număr solicitanți ale căror 

culturi au rodit   -9 

390.  Certificate origine pentru biomasa 2021 Anual 8 certificate eliberate 

391.  
Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol 

2021 
Permanent 

179-controale la agenti 

economici 

392.  Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea 

Legumelor şi Fructelor   

2021 Permanent 184-controale 

393.  Inspecţia de Stat privind controalele la operatorii din Agricultura 

Ecologica H.G. nr.131/2013 

2021 Permanent 110 -controale 

394.  Inspectie Agricultura Ecologica Ordinul nr.895/2016 privind 

supravegherea activitatii organismelor de control 

2021 Permanent 33- controale 

395.  

Inspecţiei de Stat in Domeniul Industriei Alimentare, Depozite de cereale 

2021 Permanent 108 controale la agentii 

economici 

51 controale la Depozite de 

cereale 

396.  

Inspecţiei de Stat in Domeniul Fertilizantilor si Organismelor Modificate 

Genetic(OMG) 

2021 Permanent 32-controale in Domeniul 

Fertilizantilor 

4- controale la organismele 

modificate genetic (OMG) 

397.  

Inspecţia de Stat in Clasificarea Carcaselor 

2021 Permanent Activitate de inspectie si 

evaluare in 6 judete, din 

care la nivelul judetului 

Dambovita: 

Carcase calde: 

-bovine-  359 to 
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-porcine- 20314 to 

-ovine-14 to 

398.  

Desfasurarea programului privind acordarea  despăgubirilor prevăzute de 

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, si in  

Hotărârea nr. 1679/2008 

2021 Permanent participarea la  actiuni de 

 constatare a pagubelor, 

evaluarea acestora şi 

stabilirea răspunderii civile 

alaturi de Garda Forestiera 

si reprezentantu A.P.M. 

399.  

Desfasurarea programului privind combaterea buruienii ambrozia conform 

legii 62/2018  

 

2021 Permanent Campanii de informare și 

conștientizare la nivelul 

tuturor localitatilor din 

judet, 

verificarea și constatarea 

nerespectării  legislatiei  

400.  

Desfasurarea programului privind gestionarea situațiilor de urgență 

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

vijelii  conform HG 557/2018 

 

2021 Permanent Situatia centralizata pe 

judet: 

-100 ha pomi 

-60 ha legume 

-1 ha cartofi 

6723,42 ha calamitate 

culturi  vara in 15 localitati  

 

401.  
Desfasurarea programului privind  calamitati   datorate secetei  prelungite  

conform ORD 97/2020 

2021  1  solicitant 

..7,5 . ha  calamitate culturi  

vara  

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa 

402.  

Pregatire campanie de depunere cereri unice 2021 februarie 

89 de intalniri cu 

reprezentantii  UAT si 

discutii telefonice cu toti 

fermierii pt. stabilirea 

strategiei de lucru 

89 de intalniri cu 

reprezentantii  UAT si 

discutii telefonice cu toti 

fermierii pt. stabilirea 

strategiei de lucru 



72 

 

Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 
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403.  Primire/operare /verificare si control preliminar pentru cererile unice  de 

plata 2021 
iunie 

De primit  si procesat 23.486 

cereri unice 

S-au primit si procesat  

24.414 cereri unice,  

404.  Primire cereri de plata Masura 15, sesiunile 1,2,3,4 iunie De primit 8 cereri S-au primit 14 cereri 

405.  
Autorizarea la plata regulara a cererilor unice 2020 iunie 

De autorizat 23.486 cereri 

unice primite in 2020 

Autorizate 23.486 cereri 

unice primite in 2020 

406.  
Gestionare, efectuare control administrativ si autorizarela plata pentru 

cererile  depuse in cadrul M 15 , ses 1, 2, 3 /2020 
iunie 

De autorizat 8 cereri primite 

 

Pana la data prezentei 

autorizate 8 cereri 

 

407.  Primire/operae /verificare cereri de înscriere în Programul pentru 

susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021 
iulie In functie de solicitari 

Au fost primite 191 de 

cereri 

408.  Primire/ operare / verificare / autorizare cereri ajutor de stat pentru 

sustinerea act. crescatorilor din sect bovin in contextual crizei generate de 

pandemia COVID-19 

septembrie In functie de solicitari 
 Au fost depuse si autorizate  

la plata 993 de cereri 

409.  

Eliberare adeverinte fermier pentru solicitare credit in vederea finantarii 

capitatlului de lucru -2021 
16 octombrie In functie de solocitari 

S-au eliberat 139  

adeverinte pentru incasarea 

platilor in avans, sub forma 

de credit 

410.  

Autorizarea la plata in avans a cererilor unice 2021 30 noiembrie 

In functie de numarul de 

cereri care indeplinesc 

conditiile  

Au fost autorizate 90,71% 

din total cereri, depuse, 

respectiv100% din cererile 

eligibile pentru plati in 

avans 

411.  

Autorizarea la plata finala a cererilor unice 2021 30 iunie 2022 
De autorizat la plata 24.414 

cereri unice 

Au fost autorizate 23.352 

cereri unice, reprezentand 

95,51% din nr. total 

412.  Autorizarea la plata a cererilor din Programul pentru susținerea producției 

de legume în spații protejate pentru anul 2021 
decembrie 

De autorizat la plata 191 de 

cereri 

Au fost autorizate toate 

cererile primite 

413.  Primire /Operare /Verificare cereri de plata motorina utilizata in 

agricultura trim IV 2020 
ianuarie In functie de solicitari 

 

Au fost procesate 201 cereri 

414.  Primire si procesare deconturi justificative Masura 14 - bunastare 

animale/2020 
trimestrial 

5 deconturi 

justificative/2020 

5 deconturi 

justificative/2020 
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415.  Primire cereri de plata - Masura14 - bunastare animale - pachet A si 

pachet B - 2021 
anual In functie de solicitari 10 cereri primite 

416.  Autorizare la plata cereri Masura 14 - bunastare animale - pachet A si 

pachet B - 2020 
martie 

De autorizat la plata 5 cereri 

/2020 
5 cereri /2020 autorizate 

417.  Primire /Operare /Verificare cereri de plata motorina utilizata in 

agricultura trim II 2021 
iulie In functie de solicitari 

246 de cereri primate si 

procesate 

418.  

Primire deconturi justificative Masura 14 - bunastare animale/2021 iulie 

 6 deconturi justificative 

trimestrul II - pachetul A - 

porcine 

Primite 6 deconturi 

justificative trimestrul II - 

pachetul A - porcine 

419.  

Primire cereri de plata Programul National Apicol iulie In functie de solicitari 

Au fost primite 202 cereri 

PNA 

 

420.  Vizare carnete de rentier agricol - 2021 august In functie de solicitari  165 de carnete vizate 

421.  

Verificare rapoarte control pe teren PNA 2021 septembrie In functie de esantion 

Au fost operate si verificate 

10 rapoarte de control pe 

teren PNA 2021 

 

422.  
Primire / Operare / verificare cerere aprobare / actualizare date solicitant - 

Programul pentru scoli al Romaniei - an scolar 2021 - 2022 
septembrie 1 cerere 

A fost operata, verificata si 

avizata cererea aprobare / 

actualizare solicitant - PPS 

423.  Primire / Operare / Verificare cereri de plata motorina utilizata in 

agricultura trim III 2021 
octombrie In functie de solicitari 

Au fost primite si procesate 

264 de cereri  

424.  
Autorizare la plata cereri PNA 2021 octombrie 

De autorizat la plata 202 

cereri 

S-au autorizat toate cererile 

depuse 

425.  

Primire deconturi justificative Masura 14 - bunastare animale / 2021 octombrie 

De primit 6 deconturi 

justificative trimestrul I - 

pachetul A - porcine 

Au fost depuse 6 deconturi 

justificative trimestrul I - 

pachetul A - porcine 

426.  
Primire / Operare / Verificare cereri de plata Ajutor de minimis sector 

apicol  2021 
noiembrie In functie de solicitari 

Au fost primite  443 cereri - 

Ajutor de minimis sector 

apicol 2021 

427.  Autorizare la plata cereri de plata Ajutor de minimis sector apicol  2021 decembrie De autorizat la plata 443 Au fost autorizate la plata 
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cereri - Ajutor de minimis 

sector apicol 2021 

443 cereri - Ajutor de 

minimis sector apicol 2021 

428.  

Primire /Operare /Verificare cereri acord motorina utilizata in agricultura 

2022 
decembrie In functie de solicitari 

Depunere de catre fermieri 

si ulterior, procesare de 

catre functionari  a 499 

cereri 

429.  

Verificarea in teren a neconformitatilor aparute in urma reinterpretarii de 

la controlul prin teledetectie 2020 
februarie 

De verificat in teren 4 

fermieri 

S-au completat rapoarte 

comasate cu costatarile din 

teren pentru 4 fermieri 

 

430.  
Contactarea fermierilor in vederea transmiterii rapoartelor de control 

pentru toate schemele de sprijin 
martie 

S-au transmis rapoartele 

catre fermierii esantionati 

 

Au fost transmise 61 

rapoarte 

 

431.  
Identificari in teren in vederea depunerii cererii de plata pentru campania 

2021 
iunie 

In functie de solicitarea 

fermierilor 

Identificari GPS la cerere 

pentru 

29 fermieri 

432.  

Controale pentru reconfigurarea blocurilor fizice, Anexa 17-campania 

2021 
iunie 

In functie de solicitarea 

fermierilor 

S-au efectuat masuratori  

GPS 

pentru 312 parcele agricole 

cu Anexa 17 

 

433.  

Control pentru verificarea respectarii normelor de ecoconditionalitate 

campania 2021 
iunie 

In functie de esantion stabilit 

de APIA Aparat Central 

32 de ferme verificate in 

teren pentru constatarea 

respectarii conditiilor de 

ecoconditionalitate  

434.  

Control pentru verificarea respectarii cerintelor in cadrul măsurii de 

Agromediu si Climă (M10) campania 2021 
iunie 

In functie de esantion stabilit 

de APIA Aparat Central 

4 fermieri verificati in teren 

pentru constatarea 

respectarii cerintelor de 

baza si specific in cadrul 

angajamentelor M10 

435.  Colectare puncte esantioane de cultura pentru control teledetectie  C2021 iulie In functie de zonele din Vizita in teren pentru 
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esantionul stabilit de APIA 

Aparat Central 

confirmare culturi 

reprezentative :    289 

puncte 

436.  Introducere in aplicatie a rezultatelor de la controlul in teren pentru 

fermierii din esantionul de control clasic, teledetectie, supracontrol  si 

selectare manuala 2021 

octombrie 

In functie de zonele din 

esantionul stabilit de APIA 

Aparat Central 

Operare / verificare rapoarte 

de control pentru  175 

fermieri 

437.  

Verificare pe teren a cererilor  din Programul de sustinere a productiei de 

legume in spatii protejate pentru anul 2021 
noiembrie In functie de esantion 

Vizite in teren la   158 

fermieri pentru verificarea 

existentei suprafetelor si a 

culturilor declarate 

respectiv evaluarea 

productiei de legume 

438.  Verificare pe teren pentru fermierii  esantionati  la control clasic si 

teledetectie in campania 2021 
decembrie In functie de esantion 

Verificari in teren pentru 

266 de fermieri 

439.  Verificare pe teren pentru fermierii selectati in esantionul   de supracontrol 

campania 2021 
decembrie In functie de esantion Vizite in teren la 3  fermieri 

440.  Operare /verificare date din rapoartele de control in teren pentru fermierii 

din esantionul de control classic, teledetectie, supracontrol si selectie 

manuala 2021 

decembrie 
De procesat datele din 382 

de rapoarte 

Au fost operate si verificate 

382 de rapoarte 

441.  
Editate  in stratul de control din aplicatia LPIS GIS pentru campania 2021 

a parcelelor cu neconformitati 
decembrie 

De editat/validat un nr. de 

537 parcele  in aplicatia  

LPIS  GIS 

Au fost validate toate 

parcelele 

442.  
Control pe teren pentru verificare GAEC 4 “Acoperirea minima a solului” 

la fermierii din esantionul de ecoconditionalitate si M10/P4 
decembrie Infunctie de esantion 

Verificare in teren la 44 

fermieri pentru respectare 

cerinta GAEC 4 

443.  
Misiune Audit’’certificare conturi FEADR 2021’’ – M21 - ZOO 

 
ianuarie In functie de esantion 

A fost realizat un control in 

teren pentru care a fost 

intocmit raport 

444.  
Misiune Audit –Certificare conturi FEGA 2020 Programul pentru Scoli -  

Sem I an scolar 2020-2020 
ianuarie In functie de esantion 

Vizita la solicicitant -

Consiliul Judetean 

Dambovita 
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445.  

Misiune Audit –Certificare conturi FEGA 2020 Programul pentru Scoli -  

Sem II an scolar 2020-2020 
august In functie de esantion 

Vizita la solicicitant -

Consiliul Judetean 

Dambovita si la 2 institutii 

scolare 

446.  Control  esantion Program National Apicol(sprijin financiar acordat 

sectorului apicol) 

 

septembrie In functie de esantion 

Control teren si intocmire 

rapoarte de control pentru 

10 apicultori esantionati 

447.  

 Supracontrol scheme de plata sector zootehnic octombrie In functie de esantion 

Control teren si intocmire 

rapoarte de supracontrol 

pentru 2 fermieri esantionati 

448.  
Conferinte, dezbateri, comunicate de presa 

permanent 

 

In functie de subiectele 

aparute 

Redactare si difuzare 15 

communicate de presa 

449.  
Raportari catre Institutia Prefectului sau alte institutii permanent In functie de solicitari 

Formulare si transmitere 

raspuns la 11 solicitari 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa 

450.  Control dosare cu  documente justificative ale acţiunilor sanitare 

veterinare cofinanţate ,respectiv Bluetongue,salmoneloze , rabie la 

animale salbatice, pesta porcină clasică,gripa aviară,scrapia,encefalita 

spongiformă  bovină /dosare de decont controlate  

Control documente justificative  conform  ORD 117/2020 

Trimestrial 284 284 

451.  Supravegherea  serologica a  tuturor ecvideelor în vârsta de peste 6 luni 

din 

exploatatiile din judet conform programului de supraveghere si eradicare a 

anemiei infectioase ecvine pe anul 2020 

sfarsitul 

trimestrului III 

4822 4570 

452.  Realizarea acţiunilor de control a activităţii unităţilor din domeniul de 

competenţă al Serviciului Control Oficial  Sanatate Animala(exploatatii 

comerciale si nonprofesionale,cabinete medicale ,farmacii ,operatori din 

domeniul nutritiei , pet –shopuri ,depozite farmaceutice,puncte 

farmaceutice ,adaposturi de caini în baza cerinţelor legislaţiei europene 

sau legislaţiei naţionale care transpune legislaţia europeană/ numar 

controale  

trimestrial 721 812 
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453.  Supraveghere  EST  

  prin prelevare de probe 

 

Anual  la toate 

ovinele si 

caprinele 

sacrificate 

,suspecte,moarte 

In varsta peste 

18 luni   

452 501 

454.  Supraveghere pentru ESB  prin prelevare de probe  

Anual  la toate 

bovinele peste 

30 luni 

sacrificate 

normal,si cele 

peste 24 luni 

sacrificate de 

 necesitate sau 

moarte  

1245 1140 

455.  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 

-    39 focare  porcul 

domestic  si 1focar si 12 

cazuri active  la mistret 

  

456.  Supraveghere entomologica a culicoizilor /recoltari probe /lunar  in perioadele cu 

vectori 

15 15 

457.  Supraveghere bolilor albinelor /recoltari probe   16 22 

458.  Supraveghere pentru rabie  prin prelevare de probe la animalele moarte 

din speciile receptive/numar probe  

anual 41 41 

459.  Supraveghere   bruceloza/leucoza bovina  prin prelevare de probe  sange  Sfarsitul tr III 15820 16109 

460.  Supraveghere bluetongue  prin prelevare de probe de sange  Februarie,iunie, 

septembrie, 

380 380 
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noiembrie 

461.  Supraveghere  pesta porcina africana  prin prelevare de probe  sange din 

exploatatiile nonprofesionale , probe din exploatatii profesionale  

  Supraveghere pesta porcina africana la porcii mistreti  

Anual 467 - la porcul domestic, in 

exploatatiile non-

profesionale au fost testate 

virusologic un numar de 

349 probe, din care 293, 

probe cu rezultat negativ si 

56 cu rezultata pozitiv, 

planul anual fiind de 108 

probe; in exploatatiile 

comerciale de tip A au fost 

testate virusologic un numar 

de  7 probe, programul fiind 

de 6 probe; in exploatatiile 

comerciale suine au fost 

testate un numar de 454 

probe,din care 5 probe 

pozitive. 

 La examenul serologic au 

fost 1152probe.La mistreti 

vanati ex virusologic 213 

din care 13 pozitivi  

 La mistreti morti 2 din care 

1 proba negativa si 1 proba 

pozitiva . 

462.    

Vaccinare contra pseudopestei  

 

Anual(2 

campanii 

+vaccinari 

completare ) 

 

21.000.500 

 

28.480.523 . 

/pasari ferme si exploatatii 

nonprofesionale  

463.  Supraveghere gripa aviara prin prelevare de probe/numar probe  anual 90 90 
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464.  Prelevare oficiala probe furaje conform PCCOF 2021  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 si depozite de 

furaje 

Trimestrial  131 131 

465.  Efectuare tuberculinare  la bovine si monitorizarea efectivului de bovine 

din punct de vedere al tuberculinarii/actiuni TCS si  actiuni TU 

sfarsitul 

trimestrului  III 

16500 17635  

-  bovine din care 

13825 la exploatatiile 

nonprofesionale ,2606 

exploatatii de tip A si 1204 

exploatatii comerciale, 

dintr-un efectiv total de 

18614 capete. 

- Animale cu reactii 

neconcludente au fost in 

numar de 5 capete care la 

retestare au prezentat  

rezultate negative. 

466.  Efectuare vaccinare contra antrax/numar actiuni  Campanie   97216 97298 

 

467.  Efectuare vaccinare antirabica la caini si pisici/animale vaccinate antirabic 

 si  

supraveghere pasiva la animale  domestice si salbatice 

campanie 55000 vaccinari 172 

468.  Identificarea și înregistrarea animalelor permanent  La cererea proprietarilor Eliberare pașapoarte 

animale la cererea 

proprietarilor -3739  

pașapoarte  pentru bovine 

identificate in Romania si 

143 pentru bovine 

identificate in alte tari 

(Franta si Ungaria)  
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469.  Informarea persoanelor interesate în accesarea de subvenții   permanent La cererea proprietarilor Eliberare extrase SNIIA în 

vederea accesării 

programelor de subvenții  

măsura 141, 6.3, 6.4 – 156 

număr extrase BND. 

470.  a)Gestionarea activității  de identificare și înregistrare a animalelor prin 

programul pus la dispozitie de IQM,și acțiuni sanitare veterinare cuprinse 

in Programul acțiunilor strategice 2020 

b)Verificarea actiunii de inspectie clinica a animalelor 

Lunar 

 

 

 

 

 

 

Conform 

planului cifric 

132 dosare decontare acțiuni 

sanitare veterinare de 

identificare animale  

 

 

65 circumscriptii sanitare 

veterinare 

S-au verificat in BND toate 

dosarele ce conțin acțiuni 

sanitare veterinare de 

identificare animale 

efectuate in exploatațiile 

non profesionale depuse in 

vederea acceptării la plata 

precum si  situațiile privind 

identificarea animalelor. 

  

S-a verificat in BND 10% 

din exploatatii si in teren 

3% din exploatatiile 

solicitate la decont. 

471.    Avizarea mișcărilor de animale între județe conform legislației sanitare 

veterinare în vigoare. 

permanent La solicitarea medicilor 

veterinari de liberă practică 

din județ, sau a DSVSA din 

alte județe. 

S-au aprobat telefonic un 

număr de 1392 avize pentru 

suine, 1312 avize pentru 

păsări, 56 pentru ovine si 

caprine, 369 pentru bovine 

în funcție de cerințe, 

conform inregistrarilor. 

472.  Aprobarea in BND /SNIIA a schimbării de rasă la animale permanent La cererea proprietarilor. S-a aprobat in BND 

modificarea de rasă la un 

număr de 212 ovine, 72 

caprine, 14 bovine. 

473.  Confirmarea in BND a probelor de laborator pentru EST/ESB semestrial In functie de probele aduse Au fost verificate un numar 
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/Coroborarea datelor privind varsta bovinelor pentru care s-au adus probe 

de creier la laborator/Numarul depinde de planul cifric al altor servicii 

la laborator. 

 

 

 

 

 

de 440 probe  bovine. 

474.  Gestionarea activității de identificare a animalelor sacrificate in abator –

gestionare documente si mijloace de identificare  

lunar În funcție de sacrificările din 

abator. 

 

Au fost verificate si distruse 

294 crotalii bovine si 30 

crotalii ovine. Au fost 

verificate si arhivate un 

numar de 294 pasapoarte 

bovine.  

475.  Verificarea in BND prin suprapunere cu SNIIA a probelor de sange de 

bovine aduse de medicii veterinari concesionari la laborator/Eliminarea de 

la plata a animalelor neidentificate conform legislatiei in vigoare 

Trim II In functie de probele de 

sange aduse la laborator. 

Au fost verificate 

aproximativ 10% din 

probele aduse la laborator.                                                                                                                                         

476.  Alocarea in BND a formularelor F1,F2, F3 si F4 distribuite medicilor 

veterinari concesionari/ Realizarea trasabilitatii acestor formulare 

permanent La cererea medicilor 

veterinari concesionari 

Au fost distribuite medicilor 

veterinari concesionari si 

alocate in BND un număr 

de 217 formulare  F1, 24 

formulare F2, 104 

formulare F3, 8 formulare 

F4.  

477.  Deplasarea pe teren în echipe mixte pentru soluționarea sesizărilor./ 

Soluționarea sesizărilor. 

permanent Ca urmare a sesizărilor 

primite. 

Un numar de 7 sesizari. 

478.  Deplasare in echipe mixte in targuri saptamanale si anuale ,exploatatii de 

animale, unitati supuse inregistrarii/autorizarii sanitar-

veterinare/Verificarea respectarii legislatiei sanitar-veterinare in aceste 

obiective 

permanent Ori de cate ori situatia 

epizootologica o impune 

Au fost efectuate in echipe 

mixte un numar de 186 

verificari.  

479.  Identificarea și înregistrarea animalelor permanent  La cererea proprietarilor Eliberare pașapoarte 

animale la cererea 

proprietarilor -3739  
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pașapoarte  pentru bovine 

identificate in Romania si 

143 pentru bovine 

identificate in alte tari 

(Franta si Ungaria)  

480.  Unitati autorizate sanitar veterinar(supraveghere/inspectii) 2021 520 948 

481.  Unitati autorizate sanitar veterinar(audit/evaluare) 2021 40 40 

482.  Unitati autorizate sanitar veterinar(recoltari probe) 2021 260 566 

483.  Unitati inregistrate sanitar veterinar (supraveghere/inspectii/evaluari) 2021 3000 2851 

484.  Unitati inregistrate sanitar veterinar (recoltari probe) 2021 220 414 

485.  Campanii control 2021 1076 1165 

486.  Prelevari probe 2021 350 345 

Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa 

487.  Programul Național de Cadastru și Carte Funciară lucrări de înregistrare 

sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte 

Funciară în comunele Vulcana Băi, Bilciurești, Dobra, Comișani, Șotânga 

– recepție finală, în comuna Băleni – derulare lucrări de specialitate 

2021 

6 2 

488.  Demararea lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din fonduri 

structurale și de investiții europene, în cadrul Axei prioritare 11 din 

Programul Operațional Regional 2014-2021 în 15 UAT-uri conform listei 

aprobate prin Ordinul comun nr. 6962/1743/389/1522/2017, publicată în 

Monitorul Oficial, Prtea I nr. 962/05.12.2017 

2021 

10 În derulare 

489.  Programul Național de Cadastru și Carte Funciară - lucrări de înregistrare 

sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte 

Funciară pe sectoare cadastrale în temeiul OUG nr. 35/2016 

2021 

36 
10 -  finalizate / 26 - în 

derulare 

490.  Aviz incepere lucrari 2021 10 141 

491.  Receptie  tehnica pentru lucrari de masuratori terestre  2021 2000 2234 

492.  Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de 

ore 

2021 
200 792 

493.  Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D 2021 50 506 

494.  Copii certificate ale planurilor si hartilor  2021 3500 349 
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495.  Plan parcelar in format digital 2021 5 5 

496.  Plan parcelar analogic 2021 10 2 

497.  Receptie si infiintare carte funciara 2021 7500 8220 

498.  Receptie si infiintare carte funciara cadastru sistematic 2021 15000 32494 

499.  Receptie (nr. cadastral) 2021 1000 970 

500.  Infiintare carte funciara 2021 1000 1055 

501.  Receptie dezmembrare / comasare 2021 3500 4244 

502.  Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara 2021 2000 2675 

503.  Dezmembrare pentru expropieri 2021 200 5 

504.  Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor 

juridice 

2021 
2500 1912 

505.  Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice 2021 12000 16125 

506.  Ipoteca/ Privilegiu4) 2021 1500 2845 

507.  Fuziune / divizare 2021 50 20 

508.  Alte notari (inclusiv radierea) 2021 10000 2340 

509.  Rectificare limite imobil 2021 150 28 

510.  Modificare suprafata 2021 500 41 

511.  Repozitionare imobil 2021 500 28 

512.  Anulare operatiuni cadastrale 2021 150 124 

513.  Inscriere constructii 2021 600 990 

514.  Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice 2021 2000 756 

515.  Consultare documente din arhiva 2021 500 44 

516.  Extras de carte funciara pentru informare 2021 15000 25334 

517.  Extras de carte funciara pentru autentificare 2021 15000 18867 

10. PROTECŢIA MEDIULUI  APE ȘI PĂDURI 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa 

518.  Dezvoltarea Sistemului de control managerial intern, conform cu cerințele 

Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 

2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice 

decembrie 2021 

 

- 1 Program de dezvoltare a 

sistemului de control 

intern/managerial al 

Agenției pentru Protecția 

Mediului Dâmbovița;  

- 1 Program de dezvoltare a 

sistemului de control 

intern/managerial al 

Agenției pentru Protecția 

Mediului Dâmbovița;  
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- 1 calendar de elaborare a 

procedurilor de sistem,  a 

procedurilor operaționale și 

a proceduri specifice de 

lucru; 

-1 listă a activităților 

identificate în baza 

atribuțiilor specifice 

compartimentelor 

(actualizare/ revizuire); 

-1 listă a listei activităților 

procedurabile inventariate în 

baza activităților identificate 

(actualizare/ revizuire); 

-1 actualizare/revizuire a 

obiectivelor specifice, a 

activităților relevante și a 

celor procedurabile, a 

indicatorilor asociați 

obiectivelor pentru anul 2021 

- Elaborarea procedurilor 

documentate conform 

calendarului 

-1 Registru al riscurilor 

-1 Plan de măsuri de 

gestionare a riscurilor - anul 

2021. 

-1 Plan de implementare a 

măsurilor de gestionare a 

riscurilor - anul 2021. 

- 1 calendar de elaborare a 

procedurilor de sistem,  a 

procedurilor operaționale și 

a proceduri specifice de 

lucru; 

-1 listă a activităților 

identificate în baza 

atribuțiilor specifice 

compartimentelor 

(actualizare/ revizuire); 

-1 listă a listei activităților 

procedurabile inventariate 

în baza activităților 

identificate (actualizare/ 

revizuire); 

-1 actualizare/revizuire a 

obiectivelor specifice, a 

activităților relevante și a 

celor procedurabile, a 

indicatorilor asociați 

obiectivelor pentru anul 

2021 

- 71 proceduri documentate 

elaborate;  

- 1 Registru al riscurilor. 

-1 Plan de măsuri de 

gestionare a riscurilor - 

anul 2021. 

-1 Plan de implementare a 

măsurilor de gestionare a 

riscurilor - anul 2021. 
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519.  Asigurarea funcţionării staţiilor de monitorizare automată a calităţii 

aerului din Târgovişte şi Fieni, a transferului de date şi a informării 

publicului privind calitatea aerului. 

permanent 

365 buletine zilnice privind 

calitatea aerului, afișate pe 

site-ul instituției; 

12 buletine lunare privind 

calitatea aerului, afişate pe 

site-ul instituţiei; 

intervenţii de service și 

etalonare analizoare – în 

funcție de necesități 

36 rapoarte ale Operatorului 

Local către Grupul Tehnic 

de la ANPM 

254 operațiuni de validare a 

datelor de calitate a aerului 

365 buletine zilnice privind 

calitatea aerului, afişate pe 

site-ul instituţiei; 

12 buletine lunare privind 

calitatea aerului, afişate pe 

site-ul instituţiei; 

80 intervenţii de service  

88 intervenţii de etalonare 

analizoare 

36 rapoarte ale 

Operatorului Local către 

Grupul Tehnic de la ANPM 

254 operațiuni de validare a 

datelor de calitate a aerului 

520.  Realizarea inventarului județean de emisii de poluanți în atmosferă, pentru 

anul 2020 

trimestrul IV 

2021 
1 inventar actualizat în curs de realizare 

521.  Actualizarea datelor din inventarul instalațiilor care intră sub incidența 

Directivei 94/63/ CE privind controlul emisiilor de compuși organici 

volatili rezultați din depozitarea benzinei și distribuția sa de la terminale la 

stațiile 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 

trimestrul IV 

2021 

 

1 inventar  1 inventar  

522.  Elaborarea, împreună cu titularii de activitate şi cu autorităţile implicate, a 

planurilor de acţiune pe termen scurt atunci când, într-o anumită zonă sau 

aglomerare, există riscul de depăşire a pragurilor de alertă şi/sau riscul ca 

nivelurile poluanţilor să depăşească una sau mai multe dintre valorile-

limită şi/sau valorile-ţintă prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător  

permanent 

în cazul apariţiei riscului de 

depăşire a pragului de alertă 

şi/sau una sau mai multe 

dintre valorile-limită şi/sau 

valorile-ţintă 

nu a fost cazul în perioada 

analizată 

523.  Elaborarea raportului anual privind calitatea aerului şi transmiterea către 

Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA) din cadrul ANPM 

Trimestrul I 

2021 
1 raport 1 raport 
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524.  Realizarea bazei de date privind generarea și gestionarea deșeurilor 

(statistica Deșeurilor) conform prevederilor Legii 211/2011 și ale HG 

856/2002  

trimestrul IV 

2021 
1 bază de date 

în derulare 

525.  Realizarea bazei de date privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, conf. 

Ordinului MMSC 794/2012  

trimestrul IV 

2021 
1 bază de date 

în derulare 

526.  Realizarea bazei de date privind vehiculele scoase din uz colectate/tratate, 

conform prevederilor H.G. 2406/2004 cu modificările și completările 

ulterioare  

trimestrul IV 

2021 
1 bază de date 

1 bază de date 

527.  Realizarea bazei de date privind cantitățile de DEEE - uri colectate și 

tratate, conform HG 1037/2010  

trimestrul IV 

2021 
1 bază de date 

1 bază de date 

528.  Realizarea bazei de date privind deșeurile de baterii si acumulatori, 

conform Ordinului MM si ME 1399/2032/2009  

trimestrul IV 

2021 
1 bază de date 

1 bază de date 

529.  Realizarea bazei de date privind gestiunea și controlul bifenililor 

policloruraţi şi ale altor compuși similari, conform HG 173/2000, cu 

modificările și completările ulterioare  

trimestrul IV 

2021 
1 bază de date 

1 bază de date 

530.  Realizarea bazei de date privind gestionarea uleiurilor uzate, conform HG 

235/2007  

trimestrul IV 

2021 
1 bază de date 1 bază de date 

531.  Realizarea bazei de date privind chimicalele conform regulamentelor 

europene  

trimestrul IV 

2021 
1 bază de date 1 bază de date 

532.  Completarea Registrului Naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-

PRTR)  

Trimestrul IV 

2021 
1 bază de date nerealizat 

533.  Reinventarierea instalaţiilor din judeţ care utilizează solvenți organici, 

conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale  

Trimestrul IV 

2021 
1 inventar 1 inventar 

534.  Reinventarierea obiectivelor din județ, care intră sub incidenţa Directivei 

SEVESO  
decembrie 2021 1 inventar 1 inventar 

535.  Elaborarea rapoartelor privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa  lunar 

 august 2021 

12 rapoarte lunare 

1 raport anual 

12 rapoarte lunare 

1 raport anual 

536.  Monitorizarea situaţiilor de urgenţă cu relevanță pentru domeniul 

protecției mediului, produse pe raza administrativ-teritorială a județului 

Dâmbovița, participarea la acțiunile de  evaluare  a efectelor asupra 

mediului 

permanent 
12 rapoarte lunare 

1 raport anual 

12 rapoarte lunare 

1 raport anual 
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537.  Monitorizarea stadiului acţiunilor cuprinse în Planul Local de Acţiune 

pentru Mediu al judeţului Dâmboviţa şi a stadiului proiectelor din judeţ 

cuprinse în Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu 

semestrial 

(martie, 

septembrie) 

 

2 rapoarte 2 rapoarte 

538.  Dezvoltarea Sistemului de control managerial intern, conform cu cerințele 

Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 

2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice 

decembrie 2021 

 

- 1 Program de dezvoltare a 

sistemului de control 

intern/managerial al 

Agenției pentru Protecția 

Mediului Dâmbovița;  

- 1 calendar de elaborare a 

procedurilor de sistem,  a 

procedurilor operaționale și 

a proceduri specifice de 

lucru; 

-1 listă a activităților 

identificate în baza 

atribuțiilor specifice 

compartimentelor 

(actualizare/ revizuire); 

-1 listă a listei activităților 

procedurabile inventariate în 

baza activităților identificate 

(actualizare/ revizuire); 

-1 actualizare/revizuire a 

obiectivelor specifice, a 

activităților relevante și a 

celor procedurabile, a 

indicatorilor asociați 

obiectivelor pentru anul 2021 

- Elaborarea procedurilor 

documentate conform 

- 1 Program de dezvoltare a 

sistemului de control 

intern/managerial al 

Agenției pentru Protecția 

Mediului Dâmbovița;  

- 1 calendar de elaborare a 

procedurilor de sistem,  a 

procedurilor operaționale și 

a proceduri specifice de 

lucru; 

-1 listă a activităților 

identificate în baza 

atribuțiilor specifice 

compartimentelor 

(actualizare/ revizuire); 

-1 listă a listei activităților 

procedurabile inventariate 

în baza activităților 

identificate (actualizare/ 

revizuire); 

-1 actualizare/revizuire a 

obiectivelor specifice, a 

activităților relevante și a 

celor procedurabile, a 

indicatorilor asociați 

obiectivelor pentru anul 

2021 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

calendarului 

-1 Registru al riscurilor 

-1 Plan de măsuri de 

gestionare a riscurilor - anul 

2021. 

-1 Plan de implementare a 

măsurilor de gestionare a 

riscurilor - anul 2021. 

- 71 proceduri documentate 

elaborate;  

- 1 Registru al riscurilor. 

-1 Plan de măsuri de 

gestionare a riscurilor - 

anul 2021. 

-1 Plan de implementare a 

măsurilor de gestionare a 

riscurilor - anul 2021. 

 

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa 

 Inspecţii TOTAL, din care 2021  

900 

 

830 

539.  Inspecţii planificate la obiective IED  31.12.2021 56 59 

540.  Inspecţii tematice planificate 31.12.2021 152 120 

541.  Inspecţii SEVESO  31.12.2021 5 6 

542.  Inspecţii neplanificate (petiţii sesizări, poluări accidentale, inspecţii 

tematice, inspecţii cu alte autorităţi, etc)  

 

31.12.2021 
687 645 

543.  Alte activități (accesul publicului la informaţii, participări la procese 

civile şi penale, participări la cursuri de pregătire profesională, 

simpozioane, întocmiri de sinteze/ raportări, etc)  
31.12.2021 419 419 

DIRECŢIA SILVICĂ DAMBOVIŢA 

 

544.      Corelarea structurilor de administrare cu organizarea amenajistică și 

cadastrală 

 

permanent 

 

permanent 

 

permanent 

545.      Îmbunatațirea permanentă a dotarii cu personal, echipament si logistica 

pentru control si consultanță 

 

permanent 

 

permanent 

 

permanent 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

546.      Aplicarea corespunzatoare a indicatorilor de gestionare durabilă a 

pădurilor 

 

permanent 

 

permanent 

 

permanent 

547.      Intensificarea pazei pădurilor, îmbunatațirea colaborarii între organele 

silvice, poliție și jandarmerie  

 

31.12.2021 

 

350 acțiuni 

 

362 acțiuni 

548.      Parcurgerea cantoanelor silvice cu controale de fond  31.12.2021 300 controale 409 controale 

549.      Verificarea pichetelor pentru stingerea incendiilor 31.12.2021 300 controale 409 controale 

550.      Organizarea și urmărirea modului de desfașurare a licitațiilor de masă 

lemnoasă, respectare a clauzelor contractuale  

 

31.12.2021 

 

 

 

15 licitatii 

 

24 licitatii 

551.      Realizarea de regenerari artificiale  

 

31.12.2021 44 ha 44 ha 

552.      Realizarea de regenerari naturale 

  

31.12.2021 92 ha 133 ha 

553.      Executat lucrari de îngrijire 31.12.2021 1 930 ha 2 721 ha 

554.      Masa lemnoasă recoltată  

 

31.12.2021 146 mii mc 145,1 mii mc 

555.      Cifra de afaceri  

 

31.12.2021 49 000 

mii lei 

54 931,5  

mii lei 

556.      Organizarea unor manifestari anuale tradiționale (sarbatoarea sadirii 

arborilor) 

31.12.2021 1  

acțiune 

1 

acțiune 

Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea - Sistem Hidrotehnic Independent -Văcaresti 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

557.  Decolmatare pr Ilfov aval de Nod Hidrotehnic Mircea Voda / asigurarea 

sectiunii optime de curgere a pr. Ilfov  

Trimestrul I 

2021 

4 4 

558.  Decolmatare derivatie Dambovita-Ilfov / asigurarea sectiunii optime de 

curgere in vederea alimentarii utilizatorilor din aval  

Trimestrul I 

2021 

3 3 

559.  Completari terasamente baraj Bunget 1 / readucerea la cota proiectata a 

coronamentului barajului frontal  

Trimestrul I 

2021 

3 3 

560.  Completari terasamente Baraj Udresti / readucerea la cota proiectata a 

coronamentului barajului frontal 

Trim II 2021 4 4 

561.  Completari terasamente Baraj Vacaresti  / readucerea la cota proiectata a 

coronamentului barajului frontal si dig inchidere polder  

Trim II 2021 5 5 

562.  Verificarea starii de salubritate a cursurilor de apa /mentinerea calitatii 

apelor de suprafata 

Trim II 2021 21 42 

563.  Defrisarea vegetatiei si intretinerea digurilor Boteni si Contesti  Trim II 2021 8 8 

564.  Reparatie pereu betonat baraj Bunget 1 / exploatarea in siguranta a CH  Trimestrul II 

2021 

3 3 

565.  Reprofilare albie minora rau Dambovita in zona debusarii frontului de 

captare Gheboieni, sat Manesti , judet Dambovita / stoparea eroziunii 

malului stang 

Trim IV 2021 5 5 

566.  Decolmatare lac tampon amonte NH  Mircea Voda / asigurarea rezervei 

de apa pentru utilizatorii din aval  

Trim IV 2021 5 5 

567.  Reparatie rizberma si prag disipator golire de fund acum Bratesti / 

exploatarea in giguranta a CH 

Trim IV 2021 6 6 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa 

 Evaluarea starii actuale a factorilor ecologici si fundamentarea de strategii 

de dezvoltare pe termen lung in domeniul mediului, al resurselor 

regenerabile si neregenerabile 

   

568.  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 

 

Lunar 

 

28.02.2021 

 

12 

 

1 

 

12 

 

1 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

2021, pentru bazinul hidrografic Ialomita / 1 

569.  Raport anual privind epurarea apelor uzate în bazinul  hidrografic Ialomita  

-Monitorizarea evacuarilor constituie contribuţie la Raportul privind 

epurarea apelor uzate pentru bazinul  hidrografic Ialomita / 1 

 

15.06.2021 

 

 

1 

 

1 

570.  Raport privind starea calităţii apei în bazinul  hidrografic Ialomita  

In baza analizelor fizico-chimice, biologice efectuate la Laboratorul 

propriu pentru subsistemele: ape curgatoare,lacuri,ape subterane. Aceasta 

constituie contributia SGA Dambovita la sinteza de calitate pentru bazinul  

hidrografic Ialomita / 2 

 

Semestrial 

 

2 

 

2 

571.  Planul de prevenire  si combatere a poluarilor accidentale  

-Elaborare-Reactualizare / 1 

01.06.2021 

 

1 1 

572.  Manualul de operare al laboratorului de calitate a apelor (la nivel de 

laborator) 

-Raportarea realizarii Manualului de operare / 4 

-Raport privind Manualul de operare al Sistemului de monitoring  - ape 

uzate / 1  

 

Trimestrial 

15.10.2021 

 

4 

1 

 

4 

1 

 Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi  rurale privind 

Managementul resurselor de apa, în conformitate cu regimul impus de 

acordurile, protocoalele şi convenţiile la care România este parte şi cu 

rezultatele negocierilor cu CE. Aceasta se va realiza prin : 

   

573.  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 –  

Permanent 82-p.d.v. 

49-avize 

57- autorizatii 

82-p.d.v. 

49-avize 

57-autorizatii 

574.  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 

Semestrial 

 

 

Lunar 

 

2 

 

 

12 

2 

 

 

12 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

epurarea apelor uzate / 12  

575.  Raport privind stadiul realizării lucrărilor de alimentare cu apă şi epurare a 

apelor uzate   

-Reactualizarea bazei de date privind alimentarea cu apa potabila si 

evacuare ape uzate pe localitati / 12  

-Raportarea privind ,,Stadiul realizarii lucrarilor pentru epurarea apelor 

uzate urbane si a capacitatilor in executie si puse in functiune pentru 

aglomerarile umane (ce intra sub incidenta Directivei 91/271/EEC privind 

epurarea apelor uzate urbane) / 2 

 

Lunar 

 

Semestrial 

 

12 

 

2 

 

12 

 

2 

576.  Plan anual de folosire a apei în perioadele hidrologice normale şi de 

evacuare a apelor uzate –BALANŢA APEI  

- Monitorizarea cantitatilor de apa prelevate si evacuate  la folosinte, prin 

procese verbale  de consum / 12  

- Centralizarea necesarului de apa intocmit de beneficiari  pentru anul 

urmator / 1 

- Realizarea prevederilor din Balanta apei pentru semestrul I 2021 / 1 

- Realizarea prevederilor din Balanta apei pentru total an 2020 / 1  

- Realizat preconizat 2021 / 1 

 

Lunar 

01.11.2021 

13.07.2021 

28.01.2021 

29.11.2021 

 

12 

1 

1 

1 

1 

 

12 

1 

1 

1 

1 

577.  Sinteza privind calitatea apelor pe bazine hidrografice  

-Contributii  pe  B.H. Ialomita / 1  

-Raport privind colectarea si epurarea apelor uzate (MONWATER) / 1 

 

30.03.2021 

01.08.2021 

 

1 

1 

 

1 

1 

578.  Anuarul privind caracterizarea şi gospodărirea apelor, ce constituie 

contribuţie la elaborarea anuarului pentru România  

- Contributie pentru bazinul Ialomita, prin urmarirea calitatii tuturor 

subsistemelor:ape curgatoare,lacuri,ape subterane si ape uzate / 1 

 

 

15.05.2021 

 

 

 

1 

 

 

1 

579.  Raport tehnic anual privind  gospodărirea apelor subterane   

- Situatia captarilor de apa din subteran in B.H. Ialomita Superioara pe 

obiective ( industrie, unitati agricole, irigatii,etc) / 1  

01.08.2021 

 

1 1 

580.  Raport tehnic privind extragerea nisipurilor si pietrisurilor din albiile 

cursurilor de apa si din terase 

-Centralizare  si transmitere date. 

29.04.2021 

 

1 1 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

581.  Analizarea/actualizarea Planurilor  de restrictii si folosire a apei in 

perioade deficitare  

-Reactualizare Plan de restrictii / 1 

-Analizarea / Actualizarea fiselor de gospodarire a apelor / 2 

 

10.05.2021 

Semestrial 

 

1 

2 

 

1 

2 

582.  Raport privind Seceta pe anul 2021  

-Centralizare si transmitere date / 1 

Anual 1 1 

583.  Reactualizarea Hidrometriei de Exploatare la folosintele de apa  

-Centralizare si transmitere date / 1 

 

03.09.2021 

 

1 

 

1 

584.  Raport privind penalitatile aplicate si respectiv incasate / 12 

Centralizare si transmitere date / 4 

Lunar  

Trimestrial 

12 

4 

12 

4 

585.  Managementul substanţelor chimice şi monitorizarea organismelor 

modificate  

genetic şi interzicerea folosirii pe teritoriul României a celor periculoase 

pentru sănătatea populaţiei, prin:  

-Raportare folosinte de apa  autorizate ce intra sub incidenta Directivei 

2010/75/IED / 2 

-Raportare folosinte de apa autorizate ce intra sub incidenta Directivei 

91/271.EEC privind epurarea apelor uzate urbane / 4 

 

 

Semestrial 

Trimestrial 

 

 

2 

4 

 

 

2 

4 

 Elaborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva calamitatilor 

naturale, accidentelor ecologice si expunerii in zone cu risc ecologic, prin: 

   

586.  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 

- acţiuni de instruire periodica a personalului de gospodărire a apelor 

asupra sarcinilor ce le revin pentru apărarea împotriva inundaţiilor/4 

 

 

 

 

Trimestrial 

 

Trimestrial 

 

S.G.A. Dâmbovița 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

4 

587.  Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării inundaţiilor    

588.  Program de investitii  propus pentru anul 2021    
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

1. Combaterea inundatiilor in subbazinul hidrografic  Cricovul Dulce, 

jud. Dambovita - finantare  buget si surse proprii;  
2 actiuni: 

- Obiect 5 Moreni Centru-Civic : 1 buc. praguri de fund, consolidare mal 

stang L = 465 m; 

- Obiect 7 Valea Lunga : recalibrare albie L = 910 m, 2 buc. praguri de 

fund, consolidare mal drept L = 510 m. 

2. Regularizare rau Ialomita amonte si aval Targoviste in zonele 

Branesti , Sacuieni, Comisani , Bucsani, Marcesti , Dobra, Gheboaia, 

Finta, Cornesti,jud. Dambovita . Finantare Buget si Surse Proprii; 

- Se finalizeaza lucrarile de aparare mal, chirii terenuri si reglementare 

taxe ISC. 

 

3. “Lucrări de apărare mal, pârâu Țâța in Satul Dealu Frumos, 

Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița.” 

  -  exista SF aprobat in anul 2020,  se va  realiza proiectarea investiției 

(PT+DE)  

2021 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2021 

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.SM. M.A.P. 

A.N. APELE ROMANE 

A.B.A.Buzau Ialomita –  

Firma Terta 

589.  Program reparatii plan tehnic  

Lucrari de întretinere curenta baraje 2021 

Acumulare Pucioasa: 10 actiuni  

- lucrari de întretinere curenta a uvrajelor barajului; 

- lucrari de gresare a mecanismelor de la vanele segment; 

- efectuarea de manevre pentru spalarea frontului amonte;  

- manevre pentru verificarea bunei functionari a a clapetei si vanelor 

segment; 

- manevre pentru înlaturarea plutitorilor;  

- lucrari de întretinere curenta AMC;  

- lucrari de întretinere instalatii electrice (verificarea tablourilor electrice, 

verificarea prizelor de împamantare); 

- lucrari de defrisare, cosire vegetatie; 

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

 

 

Lunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim. III  

Lunar 

S.G.A. Dambovita 

Formatie Baraj Pucioasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.G.A. Dambovita 

Formatie Baraj Bolboci 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

12 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

-  LMPC - Confectionare pilastrii - completare retea de nivelment 

(geodezie); 

 Acumulare Bolboci -10 actiuni 

- lucrari de întretinere curenta a galeriilor de acces si vizitare prin 

curatirea rigolelor de potmol;  

- gresarea si ungerea mecanismelor; 

- evacuarea apei din basa de epuisment ;   

- întretinere AMC; 

- lucrari de întretinere curenta instalatii electrice (verificarea prizelor de 

împamantare); 

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

- repararea gropilor mici si izolate de pe coronament si taluzuri, 

recompactari; 

- desfundarea si curatirea albiei sub podete de potmol si busteni (aval 

baraj, zona descarcator de ape mari );  

- completare cu anrocamente din piatra bruta, protectie taluzuri, 

amenajare pereu uscat, parament aval baraj.  

-  LMPC - Confectionare pilastrii - completare retea de nivelment 

(geodezie) 

Formatia Intretinere Cursuri de Apa si Constructii Hidrotehnice 

(ICALH) Targoviste - Lucrari exploatare si intretinere constructii 

hidrotehnice si albii minore -12 actiuni: 

Constructii hidrotehnice 

- lucrari de exploatare  si asigurarea permanentei la constructia 

hidrotehnica priza Valea Voievozilor ; 

- demontarea, gresarea si montarea dispozitivelor de actionare a stavilei 

priza Valea Voievozilor; 

- desfundarea manuala a sifoanelor Derivatia Ialomita-Ilfov (Gore, Ulmi 

1, Ulmi 2 ) si a sectiunii sub podete de potmol; 

- defrisari arbusti, cosiri  vegetatie Derivatia Ialomita-Ilfov; 

- intretinere Statii Hidrometrice Automate Proiect DESWAT; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim. III  

 

Lunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestial 

 

Trim.III, IV  

 

 

 

 

 

Formatie  

ICALH Targoviste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Realizat 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

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

- decolmatare manuala, defrisare si intretinere constructie hidrotehnica 

Conexiune Pascov-Ialomita; 

- intretinere, decolmatare rigola colectare infiltratii mal drept Baraj 

Pucioasa; 

- intretinere constructie hidrotehnica: dig Marcesti; 

- decolmatarea frontului de captare al constructiei hidrotehnice Derivatia 

Ialomita-Ilfov;   

Intretinere cursuri de apa/albii: 

1.) Lucrari in vederea cresterii de transport a albiei  Rau Cricovul 

Dulce,zona Valea Lunga, pct. Serbaneasa) ( PMRI - Masura RO_M08-

3)Lucrare inlocuita prin proiectul de investitii Combaterea inundatiilor in 

subbazinul hidrografic  Cricovul Dulce, jud. Dambovita 

2.) Lucrari in vederea cresterii de transport albiei, Rau Bizdidel, 

zona amonte pod Glodeni, UAT Pucioasa 

3.) LMPP -  Raul Ialomita - Decolmatare   coada Lacului Pucioasa - 

lucrari provizorii 

11. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

CONSILIUL JUDETEAN 

590.  Modernizare drumuri comunale în comuna Corneşti L = 4.3 km (asociere 

cu consiliul local Corneşti) 

31.12.2021 1 0 

591.  Asfaltare drumuri de interes local în comuna Dragomireşti, L = 3,169 km FINALIZAT 1 1 

592.  Asfaltare drumuri locale în comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa L = 3,110 

km (asociere cu consiliul local Pucheni) 

31.12.2021 1 0 

593.  Asfaltare drumuri locale L= 2.251 m, în comuna Crângurile, judeţul 

Dâmboviţa  

31.12.2021 1 0 

594.  Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa  

şi localităţile componente (asociere cu consiliul local Răcari) - etapa I 

31.12.2021 1 0 

595.  Modernizare drumuri locale în cartierele Pripor şi Costeşti din oraşul Fieni 

judeţul Dâmboviţa  

FINALIZAT 1 1 

596.  Asfaltare drumuri locale în comuna Malu cu Flori, L =3,0 km 31.12.2021 1 1 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

597.  Asfaltare DC 135 Moţăieni – Cucuteni, L = 1,0 km (asociere cu consiliul 

local Moţăieni) 

31.12.2021 1 0 

598.  Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sălcioara,  L = 7,526 km 

(asociere cu consiliul local Sălcioara) 

FINALIZAT 1 1 

599.  Consolidare DC 35A şi DC 109B pe L= 3,00 km în com. Corneşti , judeţ 

Dâmboviţa (asociere cu consiliul local Corneşti) 

31.12.2021 1 0 

600.  Îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 702L Scheiu de Sus - Scheiu de Jos 

km 10+450 - 14+450 

FINALIZAT 1 1 

601.  Îmbrăcăminte asflatică uşoară pe DJ 710B, de la intrare în comuna 

Vişineşti până în centrul civic Vişineşti, la monument  (asociere cu 

consiliul local Vişineşti) 

FINALIZAT 1 1 

602.  Modernizarea unei porţiuni din strada Pompe Canton, în lungime de 1,5 

km, sat Mătăsaru, comuna Mătăsaru, judeţul Dâmboviţa (asociere cu 

consiliul local Mătăsaru) 

31.12.2021 1 0 

603.  Modernizarea unei porţiuni din drumul comunal DC 75 (Puţu cu Salcie), 

în lungime de 1,5 km  (asociere cu consiliul local Mătăsaru) 

31.12.2021 1 0 

604.  Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa 

şi localităţile componente - etapa II 

FINALIZAT 1 1 

605.  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 

FINALIZAT 1 1 

606.  Modernizare a 1,37 km de drum în comuna Valea Lungă judeţul 

Dâmboviţa 

31.12.2021 1 0 

607.  Modernizare drumuri de interes local în comuna Glodeni, județul 

Dâmbovița 

FINALIZAT 1 1 

608.  Ranforsare DC 150 în satul Voinești, comuna Voinești, județul Dâmbovița FINALIZAT 1 1 

609.  Modernizare drumuri de interes local în comuna Vișina, județ Dâmbovița FINALIZAT 1 1 

610.  Drum sătesc Tărtășești (str. Petre ispirescu) - asfaltare parte carosabilă FINALIZAT 1 1 

611.  Drum sătesc Bâldana (str. Dr. Ionescu) - asfaltare parte carosabilă FINALIZAT 1 1 

612.  Drum sătesc Gulia (str. Viselor) - asfaltare parte carosabilă FINALIZAT 1 1 
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613.  Drum sătesc Tărtășești (str. Intrarea Stadionului) - asfaltare parte 

carosabilă 

FINALIZAT 1 1 

614.  Modernizare drumuri locale în comuna Odobești FINALIZAT 1 1 

615.  Asfaltare străzi - asociere Consiliul Județean Dâmbovița,  în comuna 

Corbii Mari, județul Dâmbovița 

31.12.2021 1 1 

616.  Modernizare străzi în comuna Voinești sat Izvoarele județul Dâmbovița FINALIZAT 1 1 

617.  Covor asfaltic DJ 702 G Ionești - Potlogeni Deal, șanțuri dalate și podețe, 

sector intravilan Ionești 

31.12.2021 1 1 

618.  Amenajare șanțuri, trotuare și podețe, accese în curți pe str. Principală, 

comuna Poiana, județul Dâmbovița (asociere cu Consiliul Local Poiana) 

31.12.2021 1 1 

619.  ,Modernizare drumuri de interes local în comuna Bezdead, județul 

Dâmbovița (asociere cu Consiliul Local Bezdead) 

31.12.2021 1 1 

620.  Asfaltare str. Țarina XIII  în comuna Moțăieni, județul Dâmbovița 

(asociere cu Consiliul Local Moțăieni) 

FINALIZAT 1 1 

621.  Asfaltare str. Țarina VII  în comuna Moțăieni, județul Dâmbovița 

(asociere cu Consiliul Local Moțăieni) 

FINALIZAT 1 1 

622.  Modernizare străzi locale în comuna Cobia județul Dâmbovița  (asociere 

cu Consiliul Local  Cobia) 

31.12.2021 1 1 

623.  Modernizare ulițe sătești în comuna Pietroșița (asociere cu Consiliul Local 

Pietroșița) 

31.12.2021 1 0 

624.  Modernizare drumuri locale în comuna Brănești, județul Dâmbovița 

(asociere cu Consiliul Local  Brănești) 

31.12.2021 1 1 

625.  Modernizare DC 501 în comuna Comișani, sat Lazuri, județul Dâmbovița 

(asociere cu Consiliul Local Comișani) 

FINALIZAT 1 1 

626.  Asfaltare drum principal cu ulițe laterale L=2334,36 km în sat Sălcioara, 

comuna Mătăsaru   (asociere cu Consiliul Local Mătăsaru) 

31.12.2021 1 1 

627.  Modernizare drumuri de interes local în comuna Dragodana, judeţul 

Dâmboviţa (asociere cu Consiliul Local Dragodana) 

FINALIZAT 1 1 

628.  Modernizare străzi în comuna Gura Șuții județul Dâmbovița  (asociere cu 

Consiliul Local Gura Șuții) 

31.12.2021 1 1 
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629.  Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga, județul Dâmbovița 31.12.2021 1 1 

630.  Modernizare străzi în comuna Tătărani județul Dâmbovița FINALIZAT 1 1 

631.  Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Mare, județul 

Dâmbovița 

31.12.2021 1 1 

632.  Modernizarea străzilor Morii, Bărbești, Geroasa 1 și 2, Mija, C.A.P., 

comuna I.L. Caragiale, județul Dâmbovița 

31.12.2021 1 1 

633.  Reabilitare drumuri comunale  pe lungimea de 2 km în comuna Vlădeni, 

județul Dâmbovița (asociere cu Consiliul Local Vlădeni) 

FINALIZAT 1 1 

634.  Modernizare străzi și drumuri comunale în comuna Dărmănești, județul 

Dâmbovița 

31.12.2021 1 1 

635.  Modernizare drumuri de interes local în comuna Dobra, județul 

Dâmbovița 

31.12.2021 1 1 

636.  Asfaltare ulițe și străzi în satele Braniștea și Dâmbovicioara din comuna 

Braniștea, județul Dâmbovița (asociere cu Consiliul Local Braniștea) 

31.12.2021 1 0 

637.  Lucrări de reabilitare și modernizare străzi (asociere cu Consiliul Local 

Moreni) 

FINALIZAT 1 1 

638.  Modernizare şi reabilitare drumuri comunale cu o lungime totală de 

2.677,96 m (asociere cu Consiliul Local Văleni Dâmbovița) 

31.12.2021 1 1 

639.  Modernizare drumuri locale în comuna Buciumeni, satele Buciumeni și 

Valea Leurzii, județul Dâmbovița (asociere cu Consiliul Local Buciumeni) 

31.12.2021 1 0 

640.  Asfaltare şi modernizare DC 42 Slobozia-Călugăreni, comuna Cornăţelu, 

judeţul Dâmboviţa (asociere cu Consiliul Local Cornățelu) 

31.12.2021 1 1 

641.  Modernizare drumuri comunale, comuna Morteni, județul Dâmbovița 

(asociere cu Consiliul Local Morteni) 

FINALIZAT 1 0 

642.  Modernizare străzi în oraș Fieni str. Ialomiței, str. Crângului, str. Pomilor, 

str. Plantației, str. Malu Roșu, Costești (asociere cu Consiliul Local Fieni) 

FINALIZAT 1 1 

643.  Modernizare străzi în comuna Ciocănești, județul Dâmbovița (asociere cu 

Consiliul Local Ciocănești) 

FINALIZAT 1 1 

644.  Modernizare infrastructură rutieră în sat Niculești, comuna Niculești, 

județul Dâmbovița – etapa I (asociere cu Consiliul Local Niculești) 

FINALIZAT 1 1 
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645.  Modernizare drum DC 112  în comuna Gura Foii, județul Dâmbovița 

(asociere cu Consiliul Local Gura Foii) 

31.12.2021 1 1 

646.  Modernizare drum comunal DC 153, comuna Brezoaele, județul 

Dâmbovița(asociere cu Consiliul Local  Brezoaele) 

31.12.2021 1 0 

647.  Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului 

Târgoviște - lotul 1 (asociere cu Consiliul Local Târgoviște) 

FINALIZAT 1 1 

648.  Modernizare DC 77G în comuna Uliești, județul Dâmbovița (asociere cu 

Consiliul Local Uliești) 

31.12.2021 1 0 

649.  Modernizare drumuri de interes local în comuna Pietrari, județul 

Dâmbovița (asociere cu Consiliul Local Pietrari) 

31.12.2021 1 1 

650.  Modernizare DC 58 Cătunu-Ghinești, comuna Sălcioara, județul 

Dâmbovița (asociere cu Consiliul Local Sălcioara) 

31.12.2021 1 1 

651.  Modernizare drum de legătură Bărbulețu – Valea Tisei – Malu cu Flori 

(asociere cu Consiliul Local Bărbulețu) 

31.12.2021 1 1 

652.  Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești, județul 

Dâmbovița (asociere cu Consiliul Local Cornești) 

31.12.2021 1 0 

653.  Modernizare drumuri locale  în comuna Raciu, județul Dâmbovița 

(asociere cu Consiliul Local Raciu) 

31.12.2021 1 0 

654.  Realizare trotuare (de la Mega Image la intrare Dârza), sat Mănăstirea, 

(str. Combinatului DN 1A, Piscicultorul), comuna Crevedia, județ 

Dâmbovița (asociere cu Consiliul Local Crevedia) 

31.12.2021 1 0 

655.  Punere în siguranţă DJ 710B  Vişineşti ,,pct. Sorin Latea’’ si ,,pct. 

Vijelie’’  

FINALIZAT 1 1 

656.  Refacere DJ 723 Lăicăi – Văleni Dâmboviţa –Limita judeţ Argeş  31.12.2021 1 0 

657.  Pod pe DJ 714 A Moroieni - Pucheni- Valea Brăteiului km 7+600  FINALIZAT 1 1 

658.  Drum de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zanoaga, L =3,08 km FINALIZAT 1 1 

659.  Reabilitare şi modernizare DJ 711 A Pitaru- Potlogi km 23+400 - 30+700 FINALIZAT 1 1 

660.  Reabilitare DJ 601A Slobozia Moară - Brezoaele, L = 1,06 km FINALIZAT 1 1 

661.  Reabilitare DJ 711 D Poiana - Potlogi  FINALIZAT 1 1 

662.  Reabilitare și modernizare DJ 702 D Dragomirești - Hulubești  FINALIZAT 1 1 
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663.  Consolidare amenajare albie Cricovul Dulce pentru punerea în siguranţă a 

DJ 710 B la Vişineşti ,,pct. Iulica Ciobanu"  

FINALIZAT 1 1 

664.  Pod de legătură între DJ 714 şi Camping Zănoaga 31.12.2021 1 0 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE 

665.  Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului 

Targoviste 

2021 1 1 

666.  Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane, 

reabilitarea  si modernizarea spatiilor publice urbane in zona ,,A’’ a zonei 

de actiune urbana din Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita 

2021 1 1 

667.  Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane, 

reabilitarea  si modernizarea spatiilor publice urbane in zona ,,B’’ a zonei 

de actiune urbana din Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita 

2021 1 1 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI 

668.  Proiectare Reabilitare DJ 720  pe raza municipiului Moreni 2021 1 1 

669.  Reamenajare si modernizare drumuri de acces islazuri prin pietruire, 

nivelare si compactare islazul Nisipoasa 

2021 1 1 

PRIMĂRIA ORAŞULUI  GĂEŞTI 

670.  Modernizare si reabilitare străzi in oraşul Gaesti  2021 1 1 

671.  Construire blocuri locuinţe pentru tineri destinate închirierii 2021 1 1 

672.  Refacere pod peste pârâul Cobiuta 2021 1 1 

673.  Centura oraş Gaesti 2021 1 1 

PRIMĂRIA ORAŞULUI  PUCIOASA 

674.  Modernizarea infrastructurii rutiere str. Stadionului Pucioasa 2021 1 1 

675.  Modernizare Drum Comunal 8 : Glodeni-Maluri-Valea Lungă    

676.  Reabilitarea şi modernizarea Străzii 9 Mai 2021 1 1 

677.  Reabilitarea şi modernizarea Străzii Crinului 2021 1 1 

678.  Branşamente apă şi canalizare 2021 1 1 

PRIMĂRIA ORAŞULUI  TITU 

679.   „Modernizare drumuri locale şi străzi în oraşul Titu, judeţul Dâmboviţa” 2021 1 1 

680.  „Ranforsare în două straturi drum Titu-Hagioaica (ELSID) 1,7 km” 2021 1 1 
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12. AFACERI INTERNE 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa 

681.  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 

2020. 

Decembrie 2021 7 

      Pentru creşterea 

gradului de siguranţă a 

cetăţeanului, precum şi 

pentru prevenirea şi 

combaterea fenomenului 

infracţional, structurile 

operative ale Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean 

Dâmboviţa au organizat şi 

executat un număr de 5.555 

de acţiuni operative și 64 

razii. 

      În ceea ce priveşte 

apelurile primite prin 

S.N.U.A.U. 112 care au 

impus deplasarea poliţiştilor 

la faţa locului (total 7.454 

apeluri), aplicând principiul 

„„cceell  mmaaii  aapprrooppiiaatt  ppoolliiţţiisstt  ddee  

llooccuull  eevveenniimmeennttuulluuii  

iinntteerrvviinnee””,,    intervenţia s-a 

realizat în primele 10 

minute de la sesizare în 

98,27% din cazuri (7.325 

apeluri). 

Pe raza judeţului 

Dâmboviţa au fost sesizate 

12.799 infracțiuni (-521), 

din care 1003 de natură 
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economico-financiară 

(+47), 9742 de natură 

judiciară (-663), respectiv 

2054 de altă natură (+95).  

Ponderea 

infracționalității din 

mediul rural este 

reprezentată de 

infracțiunile de natură 

judiciară, care reprezintă 

85,23%, în timp ce 

infracțiunile de natură 

economico-financiară 

reprezintă numai 5,67%, iar 

cele de altă natură 9,1%.  

Din totalul de 9742 

de fapte judiciare sesizate, 

1228 au fost stradale, iar  

dintre acestea, în mediul 

urban au fost sesizate 560 

fapte (46 % din total), iar în 

mediul rural au fost sesizate 

668 fapte (54 % din total). 

Pe genuri, criminalitatea 

stradală sesizată se prezintă 

astfel: loviri sau alte 

violențe 572, tâlhărie 11 

(+7), furt 230 (-2), 

distrugere 199. 

Activităţile 

desfăşurate în teren de 
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efectivele de poliţie au 

condus la descoperirea în 

flagrant a unui număr de 

947 infracţiuni, din care 4 

de natură economico-

financiară, 122 de natură 

judiciară şi 821 de altă 

natură. 

Pe linia prevenirii 

criminalităţii s-au derulat 

activităţi în cadrul 

următoarelor 

programe/proiecte/campanii

, astfel: Programul de 

prevenire a infracţiunilor 

contra patrimoniului; 

Programul de prevenire a 

delincvenţei juvenile şi a  

victimizării  minorilor; 

Programul pentru 

prevenirea violenţei în 

familie, Programul pentru 

prevenirea violenței 

domestice și a agresiunilor 

de natură sexuală, 

Proiectul „ATENȚIE! E 

VIAȚA TA”, Programului 

de prevenție a victimizării 

minorilor ”ÎMPREUNĂ 

PUTEM SCHIMBA 

LUMEA!”, Programul 
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Național ”ȘCOALA 

ALTFEL”, Campania 

pentru prevenirea furturilor 

din locuințe ”Hoții îți 

invadează intimitatea”, 

Proiectul” Fără 

Discriminare”, Campania” 

CATALOGUL DE 

FURTURI”, Programul 

”Școala Siguranței Tedi”, 

Campania ,, Selfie-ul pe 

tren nu ia like-uri, ia vieţi ” 

și Campania ,,BRIGHT 

SKY. 

 

682.  II. Creşterea capacităţii operaţionale, de prevenire şi combatere a 

formelor de criminalitate transnaţională, pe segmentele aflate în atenţia 

Uniunii Europene, respectiv: trafic de fiinţe umane, migraţie ilegală, 

fraude pe internet, folosirea cardurilor falsificate, trafic de droguri, 

spălarea banilor, etc., pentru a putea preveni un potenţial export de 

criminalitate către celelalte state ale Uniunii Europene 

2.1. Colaborarea între structurile inspectoratului, Serviciul de 

Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa şi Brigada de 

Combatere a Criminalităţii Organizate Prahova, pentru realizarea 

obiectivelor prevăzute de strategiile naţionale de prevenire şi combatere a 

criminalităţii organizate, precum 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, 

Decembrie 2021 2 

Dâmboviţa, s-au 

desfăşurat activităţi de 

supraveghere faţă de 8 

grupuri infracţionale din 

categoria celor 

nestructurate / 

organizate, a celor care 

comit infracţiuni grave 

ori cu moduri de operare 

deosebite, respectiv a 

celor de notorietate - care 

pot genera conflicte 

stradale, cu impact 

mediatic major şi care 

prin modul de acţiune 

încearcă acapararea unor 
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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. 

noi sfere de influenţă 

prin acţiuni violente, de 

natură să afecteze grav 

ordinea şi liniştea 

publică,fiind identificati 

pana in prezent un numar 

de 53 membrii, si reusindu-

se destructurarea unui 

grup infractional format 

din 7 membrii, astfel că în 

prezent sunt supravegheate  

7 grupuri. 

In urma finalizarii 

cercetarilor in cadrul unor 

dosare penale in care au 

fost cercetati membrii 

grupurilor infractionale s-a 

propus instantelor de 

judecata prin unitatile de 

Parchet competente 

trimiterea in judecata in 

stare de arest preventiv a 

unui numar de 14 persoane 

fata de care au fost 

efectuate cercetari pentru 

comiterea unor infractiuni 

grave, cu moduri de 

operare deosebite de 

natură să afecteze grav 

ordinea şi liniştea 

publică . 
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Pentru prevenirea 

exportului de criminalitate 

au fost înaintate prin 

Centrul de Cooperare 

Poliţienească 

Internaţională un număr 

de 8 mesaje operative, 

referitoare la persoane 

urmărite – posesoare 

M.E.A., vehicule furate care 

fac obiectul traficului 

internaţional, precum şi 

cetăţeni români despre care 

există date şi informaţii că 

pregătesc comiterea sau 

comit infracţiuni pe 

teritoriul statelor membre 

U.E. 

Totodată, au fost 

efectuate verificări într-un 

număr de 32 lucrări privind 

solicitări ale Centrului de 

Cooperare Polițienească 

Internațională și Direcției 

de Investigații Criminale 

cu privire la cetăţeni români 

cercetați pentru comiterea 

de infracţiuni pe teritoriul 

altor state. 

 

683.  III. Dezvoltarea capacităţii de acţiune pe linia criminalităţii Decembrie 2021 4 În scopul asigurării 
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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. 

unui climat de afaceri curat, 

s-a acţionat permanent 

pentru prevenirea şi 

combaterea evaziunii 

fiscale, fiind puse în 

aplicare conceptele de 

acţiune „cumul de 

competenţe în echipe 

mixte”, „intervenţii zonale 

pentru crearea unui climat 

de afaceri curat” şi 

„antrepriză criminală”, 

urmărindu-se combaterea 

fenomenului evazionist în 

domeniile de activitate 

economică caracteristice 

judeţului Dâmboviţa.  

Astfel, în perioada 

analizată, au fost sesizate 

820 de infracțiuni de 

natură economico-

financiară, cu 21 mai 

puține față de perioada 

similară a anului 2020, 

fiind începută urmărirea 

penală față de faptă pentru 

797 infracţiuni și 

continuată urmărirea 

penală față de 351 

persoane. Totodată, ne-am 

declinat competenţa cu 
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privire la 41 infracţiuni din 

acest domeniu, pentru care 

au fost cercetate 39 

persoane. 

Activitatea 

desfăşurată pe linie de 

evaziune fiscală a avut la 

bază în continuare măsurile 

generale comune tuturor 

domeniilor prioritare de 

intervenţie stabilite în 

PLANUL NAŢIONAL DE 

ACŢIUNE.  

 La nivelul judeţului 

Dâmboviţa, în baza 

Planului teritorial comun 

de acţiune,  GRUPUL DE 

LUCRU OPERAŢIONAL 
format din reprezentanţi ai 

D.I.I.C.O.T. - Biroul 

Teritorial Dâmboviţa, 

Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice 

Dâmboviţa,  Parchetului de 

pe lângă Tribunalul 

Dâmboviţa, Serviciului 

Judeţean de Protecţie 

Internă Dâmboviţa, 

Serviciului Român de 

Informaţii - Direcţia 

Judeţeană de Informaţii 
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Dâmboviţa și 

Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Dâmboviţa, şi-a 

desfăşurat activitatea lunar, 

având ca scop 

intensificarea activităţilor 

de combatere a evaziunii 

fiscale în cele 9 domenii 

prioritare de intervenţie. 

Astfel, în acest 

domeniu, am înregistrat un 

număr de  37 dosare 

penale, iar din totalul de 

266  aflate în lucru, au fost 

soluţionate  68, din care 19 

cu propuneri de trimitere în 

judecată. 

     Pe linia prevenirii 

şi combaterii 

infracţionalităţii în ceea ce 

priveşte proprietatea 

intelectuală, la  01.01.2021 

se aflau în lucru un număr 

de 58 dosare penale,  iar 

în12  luni   2021 nu au fost 

înregistrate dosare penale. 

În perioada de referință au 

fost soluționate un  număr 

de 22 dosare penale dintre 

care 6 cu RTUP, rămânând 

în lucru un număr de 47 
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     De la începutul 

anului 2021,  în cadrul  

liniei de muncă combaterea 

infracţiunilor de corupţie 

sau asimilate acestora, au 

fost înregistrate 268 dosare 

penale, din care 81 cu 

sesizare din oficiu.  

În urma 

probatoriului administrat în 

dosarele penale 

instrumentate, au fost emise 

21 rechizitorii. 

684.  

IV. Prevenirea, combaterea şi descoperirea infracţiunilor de natură 

judiciară şi implementarea metodelor şi tehnicilor moderne de 

investigare, specifice poliţiilor din statele europene. 

4.1. Investigarea activităţilor infracţionale desfăşurate de membrii 

grupărilor nestructurate, prevenirea infracţiunilor de mare violenţă, a celor 

îndreptate împotriva patrimoniului şi diminuarea faptelor rămase cu autori 

neidentificaţi. 

4.2. Intensificarea activităţilor pentru prinderea persoanelor urmărite,  

executarea mandatelor de arestare sau de executare a pedepsei şi 

exploatarea aplicaţiei „Interdit+”. 

4.3. Implementarea în activitatea curentă a metodelor şi tehnicilor 

moderne de investigare în cauzele ce fac obiectul cooperării poliţieneşti 

internaţionale şi a „Modelului European de Informaţii Operative” având la 

bază principiul „Intelligence - led policing”. 

Decembrie 2021 3 

 În vederea 

cunoaşterii grupărilor 

infracţionale organizate 
din categoria celor care pot 

genera conflicte stradale, 

cât şi a celor nestructurate 

din categoria celor care 

săvârşesc infracţiuni de 

natură judiciară grave ori 

cu moduri de operare 

deosebite, au fost 

desfăşurate activităţi 

specifice în vederea 

identificării tuturor 

grupărilor infracţionale, 

stabilirii membrilor şi a 

rolului acestora în cadrul 

grupului.  
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Exemple: 

2. La data de 

15.06.2021, au fost 

executate activități 

procedurale, sub directa 

îndrumare a procurorului 

competent, de punere în 

executare a unui număr de 

trei  percheziții la sediul 

primăriei unei comune de 

pe raza județului 

Dâmbovița, la sediul 

S.P.C.L.E.P. local și la 

domiciliul primarului 

acestei U.A.T., într-un 

dosar penal în care erau 

efectuate cercetări sub 

aspectul săvârșirii 

infracțiunilor de abuz în 

serviciu în formă 

continuată, prev. de art. 

297, alin.1 C.P., cu 

aplicarea disp. art. 35, alin. 

1 Cod penal și art. 77, lit. a 

din Cod penal, cu referire la 

art. 29, art. 30, art. 31, alin. 

1 și 2 și art. 32, alin. 1 din 

O.U.G. 97/2005, privind 

evidența, domiciliul, 

reședința și actele de 

identitate ale cetățenilor 
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români, fals material în 

înscrisuri oficiale în formă 

continuată, prev. de art. 

320, alin. 2 din C.P., cu 

aplicarea disp. art. 35, alin. 

1 C.P. și art. 77 lit. a din 

C.P., fals informatic în 

formă continuată, prev. de 

art. 325 din C.P., cu 

aplicarea disp. art. 35 alin. 1 

C.P. și art. 77, lit. a C.P. și 

fals intelectual în forma 

continuată prev. de art. 321 

alin 1 C.P., cu aplicarea 

disp. art 35 C.P. si art. 77 

lit. a C.P.   

În urma 

administrării probatoriului 

în cauză, prin ordonanța 

organelor cercetare penală, 

confirmată de procuror, s-a 

dispus efectuare în 

continuare a umăririi 

penale, față de 7 suspecți a 

fost dispusă măsura 

preventivă a reținerii, pe o 

durată de 24 de ore și au 

fost introduși în cadrul 

C.R.A.P. al I.P.J. 

Dâmbovița, iar ulterior prin 

ordonanța procurorului din 
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16.06.2021 a fost pusă în 

mișcare acțiunea penală 

împotriva celor 7 inculpați, 

aceștia fiind prezentați 

Jucătorie Târgoviște cu 

propunere de arestare 

preventivă.     

Cu această ocazie, 

judecătorul de drepturi și 

libertăți a respins 

propunerea organelor de 

urmărire penală și a dispus 

luarea măsurii preventive a 

arestului la domiciliu pe o 

perioadă de 30 de zile față 

de acestia. 

2. Urmare a 

cercetărilor efectuate într-un 

dosar penal înregistrat la 

Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Târgoviște, cu 

privire la săvârșirea de către 

un suspect a infracțiunii de 

nerespectarea regimului 

armelor și al munițiilor, în 

modalitatea prevăzută de 

art. 342 alin. 1 din C.P., cu 

aplicarea art. 41 alin. 1 din 

C.P. ( în stare de recidivă ), 

comisă la data de 

31.07.2021 când acesta a 
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postat pe contul său de 

utilizator din cadrul rețelei 

de socializare Facebook, un 

clip audio-video, în 

cuprinsul căruia : consumă 

alcool, pare că inspiră pe 

nas substanțe halucinogene, 

arată un încărcător cu mai 

multe cartușe cu glonț ( 

pare muniție letală ), pe 

care-l introduce într-un 

pistol, arată o grenadă (cu 

corpul ce pare a fi din 

plastic ) și are un monolog 

amenințător la adresa 

Inspectorului Șef al I.P.J. 

Dâmbovița, la propunerea 

organelor de urmărire 

penală, pentru identificarea 

armamentului 

/muniției/grenadei folosite 

de acesta, Judecătoria 

Târgoviște, a încuviințat 

efectuarea unui număr de 11 

percheziții domiciliare. 

La domiciliul uneia 

dintre persoanele 

percheziționate, prin 

folosirea unui detector de 

metale, în grădina curții de 

locuit și la o distanță de 76 
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metri de locuință/imobil a 

fost săpată o groapa în zona 

indicată de semnalul 

detectorului, fiind 

identificat la o adâncime de 

53 cm un sac din plastic 

semitransparent, în 

interiorul căruia au fost 

găsite: un pistol cu 

inscripția Crvena Zastava, 

cal. 7,55 MM. 1.70 și un 

încărcător cu șapte cartușe 

cu glonț, introdus în corpul 

pistolului;  o grenadă 

prevăzută cu element 

percutor și inel de acționare, 

asamblată, cu inscripția 11-

01-456, GMIL.  

În baza mandatului 

de aducere, persoana 

percheziționată a fost 

audiată în calitate de 

suspect pentru favorizarea 

făptuitorului, în varianta 

prevăzută de art. 269 alin. 1 

din C.P. și nerespectarea 

regimului armelor și al 

munițiilor, în varianta 

prevăzută de art. 342 alin. 1 

din C.P., ambele cu 

aplicarea art. 38 alin. 1 din 
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C.P. (în concurs real de 

infracțiuni), constând în 

aceea că : în perioada 01 – 

02.08.2021, a acordat 

sprijin suspectului, în 

scopul împiedicării sau 

îngreunării cercetărilor și 

tragerii sale la răspundere 

penală în cadrul dosarului 

penal, prin aceea că, la 

solicitarea acestuia, s-a 

deplasat și a preluat de la 

domiciliul lui din 

municipiul Târgoviște, 

județul Dâmbovița, 

armamentul, tip pistol letal, 

marca ”CRVENA 

ZASTAVA, CAL. 7,55 MM. 

1.70” și muniția aferentă, 

respectiv 7 cartușe cu glonț 

– cu care acesta s-a postat în 

clipul audio-video pe contul 

său de pe rețeaua de 

socializare Facebook, din 

ziua de 31.07.2021, fără 

drept, nefiind deținător legal 

de arme sau muniții de 

niciun fel, le-a transportat și 

le-a îngropat în grădina 

locuinței mamei sale, în 

scopul împiedicării 
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identificării acestora de 

către organele de cercetare 

penală.  

3. În ziua de 

07.09.2021, în jurul orelor 

21:26, o persoană din 

municipiul Târgoviste, a 

sesizat prin SNUAU 112  că 

a fost agresat de către alte 

două persoane, în timp ce se 

afla în Parcul Chindia din 

municipiul Târgoviște. Din 

primele verificări s-a stabilit 

faptul că, în seara zilei de 

07.09.2021, în jurul orelor 

21:20, patru bărbați, 

aflându-se în incinta 

Parcului Chindia din 

municipiul Târgoviște, în 

zona corturilor unde se 

servesc produse alimentare, 

pe fondul unei stări 

conflictuale mai vechi, i-au 

agresat cu pumnii și cu 

picioarele, precum și cu 

obiecte contondente pe doi 

bărbați ce se aflau la o masă 

împreună cu mai mulți 

membri ai familiei, printre 

care și minori. În cauză s-a 

întocmit dosar penal, iar în 
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urma probatoriului 

administrat au dispus 

efectuarea în continuare a 

urmăririi penale față de 

aceștia pentru săvârșirea 

infracțiunilor de lovire sau 

alte violențe, amenințare și 

tulburarea ordinii și liniștii 

publice. 

Doi dintre aceștia au 

fost depistați pe raza 

municipiului Târgoviște și 

după audierea acestora în 

prezența apărătorului ales 

au fost reținuți pentru o 

perioadă de 24 ore, fiind 

introduși în C.R.A.P. 

Dâmbovița.  

În data de 

09.09.2021, aceștia au fost 

prezentați Parchetului de pe 

lângă Judecătoria 

Târgoviște, cu propunere de 

punere în mișcare a acțiunii 

penale și arestare 

preventivă. Parchetul și-a 

însușit propunerea, 

propunând arestarea 

preventivă a inculpaților 

pentru o perioadă de 30 zile, 

Judecătoria Târgoviște 
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respingând propunerea și 

dispunând totodată măsura 

preventivă a arestului la 

domiciliu față de cei 2 

inculpați pentru o perioadă 

de 30 zile (09.09.2021-

08.10.2021). 

În urma cercetărilor 

efectuate au fost identificați 

si conduși la sediul unității 

de poliție, ceilalți doi 

participanți la comiterea 

faptelor, iar după audierea 

acestora, în prezența 

apărătorului ales, au fost 

reținuți pentru o perioadă de 

24 ore, fiind introduși în 

CRAP Dâmbovița. În data 

de 15.09.2021, cei doi 

inculpați au fost prezentați 

Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Târgoviște si 

ulterior, Judecătoriei 

Târgoviște cu propunere de 

arestare preventivă. Instanța 

de judecată a admis 

propunerea și a emis pe 

numele celor 2 inculpați 

mandate de arestare 

preventivă în cauză. 

În cursul anului 
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2021, nu au fost înregistrate 

fapte grave pe raza de 

competenţă comise de 

membrii grupărilor 

infracţionale.  

       În baza Dispoziţiei 

inspectorului general al 

Poliţiei Române pentru 

aprobarea procedurilor 

privind prevenirea, 

monitorizarea şi 

investigarea grupurilor 

infracţionale care 

generează stări 

conflictuale, lunar şi ori de 

câte ori a fost nevoie, au 

fost organizate întâlniri ale 

grupului de lucru format din 

adjuncţii inspectorului-şef, 

şefii structusrilor operative, 

precum şi şeful Brigăzii 

C.C.O. Prahova şi şeful 

Serviciului C.C.O. 

Dâmboviţa. La întâlniri 

participă ca invitat şi şeful 

Serviciului Judeţean de 

Protecţie Internă 

Dâmboviţa, coordonarea 

activităţilor fiind asigurată 

de şeful Inspectoratului. 

685.  V. Dezvoltarea capacităţii de intervenţie a poliţiei rutiere pentru Decembrie 2021 8 Pentru creșterea 
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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. 

gradului de siguranță rutieră 

pe drumurile publice de pe 

raza județului Dâmbovița, 

au fost organizate şi 

executate 950 acţiuni 

preventive (-316 față de 

perioada similară 2020), la 

acestea participând 

efectivele proprii, lucrători 

din cadrul formaţiunilor 

operative de poliţiei,  

reprezentanţi ai 

administraţiei publice 

locale, Registrului Auto 

Român – Reprezentanţa 

Dâmboviţa, I.S.C.T.R. 

Dâmboviţa, Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa şi 

mass-media locală. 

Cu ocazia 

activităţilor executate 

pentru prevenirea 

principalelor cauze 

generatoare de evenimente 

rutiere şi a abaterilor care 

pot creşte gradul de 

victimizare al participanţilor 

la trafic, au fost aplicate 

52.788 de sancţiuni 

contravenţionale, din care: 

22399– pentru 
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nerespectarea regimului 

legal de viteză; 7541– 

neutilizarea centurii de 

siguranţă; 3465– abateri 

comise de conducătorii de 

motociclete/mopede şi 

biciclişti; 1967– abateri 

comise de pietoni; 568  – 

folosirea neregulamentară a 

telefonului mobil în timpul 

conducerii auto. 

Din punct de vedere 

al riscului rutier, în perioada 

01.01 - 31.12.2021, pe 

drumurile publice din 

judeţul Dâmboviţa s-au 

produs 118 de accidente 

rutiere grave soldate cu 

decesul a 44 persoane 

,rănirea gravă a 92 de 

persoane și rănirea ușoară a 

71 de persoane. Totodată, s-

au produs 575 de accidente 

rutiere uşoare soldate cu 

vătămarea corporală uşoară 

a 721 de persoane. 

Numărul 

accidentelor grave este de 

118 și înregistrează o 

scădere cu 9,23% față de 

anul precedent (130), iar 



124 

 

Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

față de anul 2020 o scădere 

de 16,90% (142), numărul 

persoanelor decedate (44) a 

crescut cu 31,81% (30) față 

de anul precedent, iar față 

de anul 2020, este același 

(44 persoane decedate), 

numărul persoanelor rănite 

grav (92) înregistrează o 

scădere de 15,59%(109) 

față de anul precedent, iar 

față de anul 2020 a scăzut 

cu 20,00% (115), iar 

numărul răniților ușor (71) a 

crescut cu 30,98% (49)  față 

de anul precedent, iar 

comparativ cu aceeași 

perioadă a anului 2020, 

numărul persoanelor rănite 

ușor din accidente a crescut 

cu 21,12% (56).  

În cazul accidentelor 

rutiere ușoare (575) se 

înregistrează o creștere de 

13,04% (500) față de anul 

2020, iar față de anul 2020 

se înregistrează de 

asemenea o scădere de 

3,36% (595),  numărul 

persoanelor rănite ușor 

(721) înregistrând o creștere 
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de 11,37% (639) față de 

anul precedent, iar față de 

anul 2020 înregistrează o 

scvădere de 3,99% (751). 

  Principalele cauze 

ale producerii accidentelor 

rutiere cu victime în 

judeţul Dâmboviţa în 

perioada analizată, au fost: 

6. Abateri bicicliști, 

cauză care a 

generat 90 

accidente 

rutiere; 

7. Abaterile 

săvârşite de 

pietoni, cauză 

care a generat 

84 accidente 

rutiere; 

8. Neacordarea 

priorității între 

vehicule, cauză 

care a generat 

80  accidente 

rutiere; 

9. Nerespectarea 

regimului legal 

de viteză, cauză 

care a generat 

76  accidente 
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rutiere;         

10. Neasigurarea 

la schimbarea 

direcției de 

mers, cauză 

care a generat 

69  accidente 

rutiere; 

Pentru îndeplinirea 

obiectivului general 

,,Asigurarea siguranţei 

traficului rutier, prin 

reducerea numărului 

accidentelor de circulaţie şi 

a consecințelor acestora”, 

efectivele de poliţie rutieră 

împreună cu agenţii de 

poliţie rurală  desemnaţi, au 

asigurat o prezenţă mai 

activă în stradă, rezultatele 

obţinute fiind materializate 

în:  

♦ S-a constatat 

săvârșirea 1255 de 

infracțiuni la regimul 

circulației pe drumurile 

publice sau de altă natură; 

 Reţinerea a 5.674 

permise de conducere  și 

retragerea a 1.468 

certificate de 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 
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Propus Realizat 

înmatriculare, pentru 

remedierea defecţiunilor ori 

perfectarea documentelor; 

 ♦ Executarea, în deplină 

siguranţă, a 12 misiuni de 

însoţire a delegaţiilor 

oficiale, transporturilor 

agabaritice şi a celor 

speciale.  

686.  

VI. Dezvoltarea conceptuală a activităţii în domeniul armelor, 

explozivilor şi substanţelor periculoase; 

6.1. Actualizarea permanentă a  bazei de date RNA privind persoanele  

fizice şi juridice înregistrate ca deţinătoare de arme letale şi neletale şi 

folosirea în munca operativă. 

6.2. Creşterea eficienţei acţiunilor în prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii în domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor 

periculoase. 

Decembrie 2021 2 

Pentru prevenirea şi 

combaterea faptelor la 

regimul armelor, 

explozivilor şi substanţelor 

periculoase, am acţionat în 

baza planurilor de acţiune 

naţionale aflate în derulare, 

fiind organizate 112 de 

acţiuni, ocazie cu care au 

fost întocmite 49 dosare 

penale, in care s-au efectuat 

cercetari pentru savarsirea 

unui numar de 62 

infractiuni, indisponibilizate 

un  numar de 38 arme de 

foc, 146 bucăţi muniţie, 

254 Kg. carne de vanat 

braconat,  2 autoturisme, și 

au fost aplicate 90 

sancţiuni contravenţionale. 

De asemenea, faţă 

de 57 persoane deţinătoare 
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legal de arme şi muniţii a 

fost luată măsura anulării 

acestui drept. 

S-a colaborat 

permanent cu celelalte 

structuri operative ale 

inspectoratului pentru 

supravegherea membrilor 

grupărilor infracţionale. 

687.  

VII. Îmbunătăţirea operativităţii pe linie de cercetare penală şi 

dezvoltarea echipei poliţist – procuror pentru întărirea fermităţii 

judiciare. 

7.1. Îmbunătăţirea operativităţii şi finalităţii judiciare. 

7.2. Lucrul în echipă  cu procurorul. 

Decembrie 2021 2 

Pentru îmbunătăţirea 

operativităţii şi finalităţii 

judiciare, am acordat o 

atenţie deosebită dezvoltării 

echipei poliţist – procuror, 

fapt reliefat de numărul de 

dosare penale soluţionate 

în această perioadă, 

respectiv: 

- cauzele penale cu 

autori cunoscuți: au fost 

înregistrate un număr de 

9.013, iar din totalul de 

20.047 au fost soluţionate 

8.654, din care: 901 cu 

trimitere în judecată, 

declinare 114, renunțare la 

urmărirea penală 207, 

clasare 7.137 și conexate 

265.  

 - faptele penale cu 

autori necunoscuți: au fost 
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înregistrate un număr de 

1.956, iar din totalul de 

10.247, au fost soluţionate 

2.005, din care 394 prin 

identificarea autorului. 

În prezent au rămas 

în lucru 19.471 cauze 

penale (11.393 cu A.C.). 

Volumul activităţilor 

de cercetare penală, în 

cursul anului 2021, s-a 

materializat în înregistrarea 

a 11.680 dosare penale în 

care nu s-a început 

urmărirea penală, iar din 

totalul de 13.200, au fost 

soluţionate 12.209, din care: 

10.897 cu începerea 

urmăririi penale, 72 prin 

declinarea competenţei, 

780 clasare și 460 alte 

soluții. 

688.  

VIII. Diversificarea şi intensificarea metodelor de prevenire şi 

combatere a criminalităţii. 

8.1. Dezvoltarea prin Compartimentul Analiza şi Prevenirea 

Criminalităţii a unor Programe / proiecte de prevenire în parteneriat cu 

societatea civilă, în baza priorităţilor stabilite la nivel naţional, respectiv la 

nivel local. 

Decembrie 2021 1 

Pe linia prevenirii 

criminalităţii s-au derulat 

activităţi în cadrul 

următoarelor programe:  

A. Programul de 

prevenire a infracţiunilor 

contra patrimoniului cu 

accent pe prevenirea 

infractionalitatii cu grad 
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ridicat de impact 

psihologic si in 

comunitate, prioritate a 

Poliţiei Române în anul 

2021, în cadrul căruia, au 

fost realizate 84 activităţi 

preventive (întâlniri cu 

grupuri ţintă, seminarii, 

distribuire de materiale, 

etc.), au fost utilizate / 

distribuite 3.820 materiale 

de suport, beneficiari 

direcţi fiind 4.115 

persoane. 

B. Programul de 

prevenire a delincvenţei 

juvenile şi a victimizării 

minorilor, prioritate a 

Poliţiei Române în anul 

2021: au fost realizate 321  

activităţi preventive care 

au avut ca beneficiari 

direcţi 8.171 persoane, au 

fost implicaţi 14 parteneri.  

În cadrul acestui 

program de prevenire sunt 

derulate următoarele 

proiecte: „ATENŢIE! E 

VIAŢA TA!”; 

„DINCOLO DE 

APARENŢE”; 
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„ÎMPREUNĂ PUTEM 

SCHIMBA LUMEA!”. 

C. Programul pentru 

prevenirea violenţei în 

familie și a agresiunilor 

de natură sexuală, 

prioritate a Poliţiei 

Române în anul 2021: 55 
activităţi preventive care 

au avut 1.850  beneficiari 

direcţi, au fost utilizate 

674 materiale de suport,  

au  fost implicaţi 14 

parteneri. 

Activităţi în cadrul 

proiectelor şi campaniilor 

tematice iniţiate de IGPR 

prin Institutul de 

Cercetare şi Prevenire a 

Criminalităţii: 

- Campania pentru 

prevenirea furturilor din 

locuinţe „Catalogul de 

furturi”; 

- Proiectul „Fără 

Discriminare!” ocazie cu 

care au fost efectuate un nr. 

de 5 sesiuni de instruire 

pentru poliţiştii din 

structurile operative, în 

special ordine publică,  
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acţiuni speciale, investigaţii 

criminale, rutieră, dar și 2 

sesiuni de instruire în care 

grupul țintă a fost din 

rândul elevilor/studenților; 

-  Programul 

„ŞCOALA SIGURANŢEI 

TEDI”- implementat în 

unităţi de învăţământ de pe 

raza judeţului Dâmboviţa (6 

activităţi realizate anul 

şcolar  ian.-iunie 2021, 

respectiv  8  activităţi 

realizate anul şcolar  2021-

2022); 

- Campania de 

prevenire a accidentelor 

produse prin electrocutare 

în sectorul  transporturilor 

feroviare  „Selfie - ul pe 

tren  nu ia like - uri, ia 

vieţi!”; 

- Activități în cadrul 

Proiectului RO Cyberex – 

Perfecţionare, cooperare şi 

prevenire în lupta 

împotriva criminalităţii 

informatice;  

- Campania ,, 

BRIGHT SKY ” – aplicaţie 

gratuită, destinată 
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persoanelor afectate de 

violenţa domestică 

(Aplicaţia este realizată de 

Fundaţia Vodafone 

România în parteneriat cu 

Poliţia Română, Asociaţia 

Necuvinte și Asociaţia 

Code for România) ; 

De asemenea, 

poliţiştii structurii au fost 

implicaţi şi în : 

- Organizarea unor 

activităţi preventive, atât la 

sediul Centrului de 

Prevenire a Criminalităţii, 

cât şi în unităţile de 

învăţământ din judeţ, în 

cadrul Programului 

Naţional „Şcoala altfel”; 

- Participarea la 

activităţi de tip masa 

rotunda”Colaborarea inter-

instituţională in vederea 

facilitării reintegrării 

sociale a persoanelor 

private de libertate”  -

organizate de către 

Penitenciarul Mărgineni  

respective Penitenciarul 

Ploieşti- Târgşorul Nou; 

- Organizarea unor 
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activităţi pentru a marca 

„Ziua internaţională a 

nonviolenţei în şcoală” ; „ 

112 - Ziua europeană a nr. 

unic de urgenţă ” 

- Activitate de 

informare a cetăţenilor cu 

privire la măsurile de 

protecţie personală privind 

paza bunurilor cu ocazia 

FOCUS DAY-16.06.2021 
în cadrul activităţilor 

desfăşurate de Poliţia 

Română prin reţeaua 

europeană de prevenire – 

EUCPN - zi dedicată 

prevenirii furturilor din 

locuinţe; 

- În colaborare cu  

D.G.A.-S.J.A. Dâmboviţa 

au fost organizate acţiuni de 

informare a cetăţenilor cu 

privire la domeniile 

prioritare  de intervenţie 

preventivă ale Poliţiei 

Române, precum şi cu 

privire la prevenirea 

infracţiunilor  de corupţie – 

competenţă, legislaţie, 

măsuri preventive. 

689.     IX. Continuarea Programului de investiţii, construcţii, consolidări şi Decembrie 2021 3 Pentru asigurarea 
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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. 

mobilităţii efectivelor de 

poliţie, în atelierul propriu, 

au fost efectuate  un număr 

de 693 intervenții la 

autovehicule. Au fost 

efectuate 114 revizii tehnice 

şi 579  reparaţii curente, 

valoarea pieselor de schimb 

fiind de 79.464,78 lei. De 

asemenea, au fost efectuate 

un număr de 97 inspecţii 

tehnice periodice la unităţi 

acreditate în valoare de 

8.339,5 lei, 125 revizii 

tehnice la autovehicule 

aflate în garanție  în valoare 

de 93.035,90 lei şi 58 

reparaţii la terţi în valoare 

de  130.113,17 lei. În cursul 

anului 2021, au fost 

consumate următoarele 

cantități de combustibil: 

291.040,10 litri benzina și 

61.059,70 litri motorină. 

Pe linie de 

cazarmare, la sediul 

inspectoratului, au fost 

realizate lucrări de reparaţii 

curente şi amenajare pentru 

infiinţarea Biroului de 

Protecţia Animalelor şi a 
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Biroului de Siguranţă 

Şcolară, în valoare de 

aproximativ 7200 lei. 

Tot la sediul 

inspectoratului, au fost 

executate lucrări de 

zugrăveli și reparații la 

pardoseli pentru birourile în 

care funcționează B.C.I., 

Serviciului Cazier Judiciar 

și Evidență Operativă și 

S.J.I.P.I. Dâmbovița. De 

asemenea, a fost reamenajat 

grupul sanitar de la etajul II 

al clădirii. 

În incinta C.R.A.P. 

au fost executate lucrări de 

amenajări interioare, cu 

grupa de meseriași. S-a 

intervenit ori de câte ori a 

fost nevoie pentru reparații 

la instalația electrică și la 

cea sanitară. A fost creat un 

grup sanitar într-o cameră 

de reținere, racordat la 

instalația de canalizare, 

valoarea totală a lucrărilor 

fiind de aproximativ 6.500 

lei. 

La nivelul Centrului 

de Prevenire a Criminalității 
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Dâmbovița s-a intervenit cu 

lucrări de reparații la 

instalația de încălzire. 

La sediul Poliţiei 

Municipiului Târgovişte, s-

a intervenit ori de câte ori a 

fost nevoie la avariile de 

natura instalaţiilor electrice. 

De asemenea au fost făcute 

intervenţii la instalaţia de 

încălzire în perioada 

sezonului rece. La etajul II 

al sediului Poliției 

Municipiului Târgoviște au 

fost montate ferestre din 

PVC la încăperile în care 

funcționează Biroul 

Investigații Criminale.  

 La sediul Poliției 

Orașului Găești au  fost 

executate lucrări de 

reparații curente la 

acoperișul clădirii, fiind 

înlocuită în totalitate 

învelitoarea acestuia, 

precum și elemente din  

șarpantă. Valoarea 

lucrărilor executate a fost de 

76.200 lei. De asemenea, a 

fost reparată tâmplăria 

aferentă spațiilor de lucru. 
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La sediul Secției de 

Poliție Rurală Voinești au  

fost executate lucrări de 

reparații curente la 

acoperișul clădirii, fiind 

înlocuită în totalitate 

învelitoarea acestuia, 

precum și elemente din  

șarpantă. Valoarea 

lucrărilor executate a fost de 

48.200 lei. De asemenea, a 

fost reparată tâmplăria 

aferentă spațiilor de lucru. 

690.  

X. Stimularea unei atitudini civice anticorupţie şi promovarea 

integrităţii, legalităţii şi a profesionalismului în rândul personalului 

I.P.J. Dâmboviţa, în scopul dezvoltării unei culturi organizaţionale 

adecvate. 

10.1. Executarea de controale la structurile cu grad ridicat de risc la 

corupţie, stabilite în urma realizării şi analizãrii Registrului riscurilor la 

corupţie. 

10.2. Informarea D.G.A. cu privire la zonele de risc ori activităţile 

vulnerabile la corupţie, identificate cu ocazia activităţilor desfăşurate. 

10.3. Aplicarea mãsurilor de control cuprinse în Planul pentru 

asigurarea diminuãrii riscurilor asociate funcţiilor sensibile identificate la 

nivelul I.P.J. Dâmboviţa. 

Decembrie 2021 3 

În vederea 

identificării cauzelor care 

determină expunerea la 

corupţie, grupul de lucru 

constituit la nivelul I.P.J. 

Dâmboviţa a evaluat cadrul 

normativ care 

reglementează activitatea 

fiecărei structuri prin 

identificarea prevederilor ce 

conţin  factori potenţiali de 

manifestare a corupţiei, a 

analizat incidentele de 

integritate înregistrate la 

nivelul instituţiei, precum şi 

eficienţa sistemului de 

control  intern. 

Au fost identificate 
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riscurile de corupţie pentru 

care au fost stabilite  măsuri 

de prevenire și control, 

acestea fiind materializate 

în raportul de monitorizare 

și în registrul riscurilor de 

corupţie, document ce a 

fost la cunoştinţa 

responsabililor de risc 

nominalizaţi şi a 

personalului inspectoratului, 

pentru punerea în executare 

a măsurilor de prevenire şi 

control. De asemenea, 

registrul riscurilor de 

corupţie a fost înaintat 

Serviciului Judeţean 

Anticorupţie pentru 

monitorizarea activităţilor 

desfăşurate pe această linie. 

În această perioadă, 

au fost prelucrate cu 

lucrătorii inspectoratului 

materialelele de sinteză 

privind activităţile 

desfăşurate de Direcţia 

Generală Anticorupţie şi 

Serviciul Judeţean 

Anticorupţie Dâmboviţa, a 

buletinelor de informare 

înaintate de Serviciul 
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Român de Informaţii, 

precum şi a materialelor 

înaintate de I.G.P.R. 

Totodată, s-a 

acordat sprijin Serviciului 

Judeţean Anticorupţie 

Dâmboviţa pentru 

organizarea și desfășurarea 

unor şedinţe de 

instruire/informare 

anticorupţie cu personalul 

inspectoratului, în această 

perioadă fiind desfășurate 

următoarele activități pentru 

prevenirea și combaterea 

faptelor de corupție: 

  51 instruiri la care 

au participat 145 polițiști cu 

funcții de conducere, 329 

polițiști cu funcții de 

execuție, 1 personal 

contractual  (personal nou 

angajați, contractual, poliție 

rutieră, resurse umane, 

cabinet, investigații 

criminale, arme, explozivi 

și substanțe periculoase, 

cazier judiciar, ordine 

publică-rural, structura de 

securitate, criminalistică, 

investigarea criminalității 
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economice, prevenire, 

control intern, financiar); 

 22 informări la care 

au participat 58 polițisti cu 

funcție de conducere, 53 

polițiști cu funcții de 

execuție (criminalistică, 

cabinet, resurse umane, 

poliție rutieră, ordine 

publică-urban, logistic, 

structura de Securitate, 

Centrul de Reținere și Arest 

Preventiv, investigarea 

criminalității economice, 

ofițeri comisii de concurs), 

61 studenți și 60 elevi aflați 

în stagiul de practică; 

 

691.  

XI. Intensificarea activităţii de întocmire proiectelor pentru 

accesarea fondurilor U.E. nerambursabile 

11.1. Elaborarea de propuneri de proiect având în vedere programele 

deschise. 

Decembrie 2021 1 

În domeniul 

accesării fondurilor 

europene, au fost analizate 

permanent liniile cu 

finanţare europeană 

nerambursabile (ex. Internal 

Security Found Police, 

CIPS, DAPHNE, DPIP, JP, 

JC, FS, EEA Grants/ 

Mecanismul financiar 

norvegian, Hercule, 

Pericles, PCT, PC 

elveţiano-român, Leonardo 
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da Vinci etc) şi programe de 

finanţare  limba română 

(programele operaţionale 

2014-2020: POSDRU, 

POCU, POCA, POR). 

În perioada de 

referinţă nu au fost 

accesate/implementate 

proiecte. 

 

 

692.  

XII. Realizarea marketingului de imagine al inspectoratului. 

12.1. Mediatizarea activităţilor structurilor inspectoratului şi a 

rezultatelor obţinute, acordând atenţie prevenirii situaţiilor de criză 

mediatică şi gestionarea corespunzătoare a acestora. 

12.2. Participarea la emisiunile realizate  de posturile de televiziune  

locale pentru prezentarea rezultatelor şi sporirea încrederii cetăţenilor în 

politia dâmboviţeană. 

Decembrie 2021 2 

          În perioada analizată, 

au fost întocmite 678 de 

materiale de presă, 

reflectate într-un număr 

6.574 de apariţii în mass-

media (radio, televiziuni şi 

mediul online).  

Nu au fost 

organizate conferinţe de 

presă, însă au fost 

organizate 31 de acțiuni 

mediatice la care au fost 

invitați reprezentanții 

mass-media. Au fost 

soluţionate 526 de solicitări 

verbale ale jurnaliştilor şi 

109 solicitări scrise 

formulate în temeiul Legii 

nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţii de 
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interes public. 

 

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa 

693.    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. 

01.01-31.12. 

2021 
5 5 

694.    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 

01.01-31.12. 

2021 
6 6 
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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 activitatea de  prevenire și combatere a 

faptelor antisociale desfășurată de personalul inspectoratului. 

695.         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. 

01.01-31.12. 

2021 
3 3 

696.    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. 

01.01-31.12. 

2021 
3 3 

697.    Creşterea gradului de integrare a suportului informaţional în cadrul 

procesului de instituire a pazei şi centrarea întregii strategii de pază a 

01.01-31.12. 

2021 
2 2 
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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. 

698.    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;  

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. 

01.01-31.12. 

2021 
3 3 

699.  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 obiectivului 

şi a nevoilor de pregătire identificate. 

01.01-31.12. 

2021 
1 1 

700.  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 

01.01-31.12. 

2021 
3 3 
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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. 

701.  Creșterea performanței în activitatea de cooperare  interinstituțională 

– 1 acţiune. 

  1. Analizarea documentelor de cooperare / colaborare aflate în evidență. 

01.01-31.12. 

2021 
1 1 

702.     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. 

01.01-31.12. 

2021 
2 2 

703.    Continuarea demersurilor pentru standardizarea practicilor și 

procedurilor desfășurate de personalul unităţii pentru îndeplinirea 

atribuțiilor – 3 acţiuni. 

  1. Elaborarea/ revizuirea procedurilor operaționale. 

01.01-31.12. 

2021 
1 1 

704.    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. 

 

01.01-31.12. 

2021 
1 1 

705.   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. 

01.01-31.12. 

2021 
3 3 
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 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. 

706.     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. 

01.01-31.12. 

2021 
3 3 

707.    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. 

01.01-31.12. 

2021 
2 2 

708.    Consolidarea sistemului de control intern și prevenirea corupției – 3 

acţiuni. 

 1. Îndrumarea metodologică a personalului cu atribuții pe linia 

dezvoltării controlului intern managerial; 

01.01-31.12. 

2021 
4 4 
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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. 

709.  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. 

01.01-31.12. 

2021 
1 1 

710.  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. 

01.01-31.12. 

2021 
1 1 

711.  Analiza și îmbunătățirea activității în IJJ Dâmboviţa prin 

identificarea și gestionarea disfuncționalităților – 1 acțiune 

1. Aplicarea chestionarelor de diagnoză organizațională, constituirea 

bazelor de date, prelucrarea statistică a rezultatelor și redactarea 

rapoartelor. 

01.01-31.12. 

2021 
1 1 

712.  Acordarea serviciilor de asistență psihologică în vederea menţinerii 

capacității de adaptare a 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). 

01.01-31.12. 

2021 
3 3 

713.  Creșterea gradului de încredere a populaţiei în Jandarmeria Română 01.01-31.12. 1 1 
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– 1 acțiune 

1. Promovarea misiunilor, rezultatelor și a rolului social al inspectoratului. 

2021 

714.  Creşterea gradului de transparenţă instituţională – 2 acțiuni 

1. Postarea rezultatelor misiunilor executate  şi pe reţelele de socializare 

facebook, twitter, etc.; 

2. Monitorizarea aparițiilor în presa audiovizuală, scrisă și online (inclusiv 

social-media) a materialelor / informațiilor pentru o gestionare oportună, 

proactivă și eficientă a imaginii instituției. 

01.01-31.12. 

2021 
2 2 

715.  Creșterea performanței activității de secretariat, documente 

clasificate și arhivă – 1 acțiune 

1. Organizarea și desfășurarea activităților privind arhivarea 

corespondenței. 

01.01-31.12. 

2021 
1 1 

716.  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. 

01.01-31.12. 

2021 
2 2 

717.  Creșterea performanței activității de comunicații – 2 acțiuni 

1. Mentenanța / modernizarea sistemului de comunicații de la nivelul I.J.J. 

Dâmbovița; 

2. Organizarea și coordonarea pe linie de comunicații a misiunilor de la 

nivelul I.J.J. Dâmbovița. 

 

01.01-31.12. 

2021 
2 2 

718.  Creșterea performanței activității de tehnologia informației – 4 

acțiuni 

1. Asigurarea accesului la  aplicaţiile informatice implementate la nivelul 

Jandarmeriei Române; 

2. Actualizarea, dezvoltarea și întreținerea  site–ului de internet 

www.jandarmeriadambovita.ro;   

01.01-31.12. 

2021 
4 4 
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3. Managementul, dezvoltarea și modernizarea sistemelor informatice;  

4. Menţinerea în funcţiune a sistemelor IT existente, remedierea 

defecţiunilor ce pot apărea în funcţionarea acestora. 

719.  Optimizarea activităţii financiar contabile – 1 acțiune 

1.Verificarea respectării procedurilor privind parcurgerea fazelor execuţiei 

bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 

plata cheltuielilor. 

01.01-31.12. 

2021 
1 1 

720.  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.). 

01.01-31.12. 

2021 
2 2 

721.  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. 

01.01-31.12. 

2021 
5 5 
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722.  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 activității;  

2. Instruirea periodică a personalului Jandarmeriei Române care 

efectuează operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

01.01-31.12. 

2021 
2 2 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa  
723.  Obiectivul nr.1 

Reducerea numărului de obiective puse în funcțiune, care funcţionează 

fără autorizaţie de securitate la incendiu 

31.12.2021 1 1 

724.  Obiectivul nr.2  

Scăderea numărului de victime şi a numărului de incendii la gospodăriile 

populaţiei din mediul rural 

31.12.2021 1 1 

725.  Obiectivul nr.3  

Scăderea numărului de incendii generate de focul deschis utilizat la 

arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale 

31.12.2021 1 1 

726.  Obiectivul nr.4  

Dezvoltarea capacității profesionale a personalului 
31.12.2021 1 1 

727.  Obiectivul nr.1 

Reducerea numărului de obiective puse în funcțiune, care funcţionează 

fără autorizaţie de securitate la incendiu 

31.12.2021 1 1 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 

728.  Evaluarea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 

2021. 

2021 1 1 

729.  Prezentarea actualizării  componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 2021 1 1 
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Urgenţă Dâmboviţa a Secretariatului Tehnic Permanent şi a Grupurilor de 

Suport Tehnic. 

730.  Stabilirea personalului care participă la pregătirea în domeniul situaţiilor de 

urgenţă – Elaborarea ordinului prefectului în baza propunerilor ISU. 

2021 1 1 

731.  Efectuarea de controale  pentru salubrizarea cursurilor de apă în vederea 

sporirii capacităţii de scurgere a apei în cazul creşterii accentuate a debitelor  

2021 1 1 

732.  Prezentarea pentru analiză şi avizare a planului Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dâmboviţa, pentru asigurarea resurselor 

umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe 

anul 2021. 

2021 1 1 

733.  Stabilirea măsurilor adecvate contextului avertizării meteorologice COD 

GALBEN de ninsori însemnate cantitativ (zona montană a jud. Dâmboviţa). 

2021 1 1 

734.  Stabilirea măsurilor adecvate contextului avertizărilor meteorologice COD 

GALBEN GALBEN şi COD PORTOCALIU de temperaturi foarte scăzute. 

2021 1 1 

735.  Discutarea şi supunerea spre aprobare a măsurilor propuse pentru 

implementarea, la nivel judeţean, a prevederilor HG nr. 557/2016 privind 

managementul tipurilor de risc, astfel cum au fost prezentate în şedinţa 

Colegiului Prefectural/14.02.2021; Prezentarea Concepţiei naţionale de 

răspuns în caz de inundaţii; (nr. IGSU 1510/Op/07.02.2021); Diverse: 

Prezentarea Centralizatorului cu drumurile judeţene, drumurile locale, 

cursurile de ape, suprafeţele de teren şi alte imobile afectate de calamităţi în 

perioada iunie 2017 - februarie 2021. 

2021 1 1 

736.  Stabilirea măsurilor adecvate contextului avertizărilor meteorologice COD 

GALBEN GALBEN şi COD PORTOCALIU de ninsori însemnate cantitativ. 

2021 1 1 

13. CULTURĂ  
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Dâmboviţa 
737.    Protejarea, conservarea, şi restaurarea patrimoniului cultural 

 mobil, imobil şi imaterial: 

    1. Executarea de inspectii si controale privind protejarea, conservarea şi 

restaurarea    monumentelor istorice și modul in care  sunt respectate 

prevederile avizelor de specialitate  

    2 Eliberarea de avize de specialitate pentru intervenții asupra 2021 

110 actiuni 

15 acțiuni 

60 avize/actiuni 

6 actiuni 

4 acțiuni 

2 actiuni 

261 acțiuni 

5 acțiuni 

236 avize/actiuni 

--- 

2 acțiuni 

-- 
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monumentelor istorice și  a imobilelor din zona de protecție a 

monumentelor istorice 

  

    3.Executarea de controale privind modul de amplasare a insemnului 

distinctiv care atesta regimul de monument istoric al unui bun imobil 

    4.  Formularea de propuneri de revitalizare si punere  in valoare a 

monumentelor  

    5. Coordonarea lucrarilor de conservare, consolidare si restaurare a 

monumentelor istorice; 

    6. Actualizarea bazei de date privind bunurile culturale mobile de pe 

raza judeţului Dambovita 

    7. Verificarea modului de pastrare în siguranţă şi starea de conservare a 

bunurilor culturale mobile 

8. Întocmirea de parteneriate cu instituţii abilitate in vederea executarii de 

controale privind îndeplinirea obligatiilor de plata a contribuţiilor la 

fondul cultural national 

 

4 acțiuni 

5 acțiuni 

3 acțiuni 

2 acțiuni 

1 acțiuni 

1 acțiuni 

738.  Promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor 

 

2021  

2 acțiuni 

 

1 acțiuni 
739.  Sprijin acordat tuturor  ONG-urilor cu activitate în domeniul culturii  2021 2 acțiuni 1 acțiuni 
740.  Inventarierea şi identificarea  bunurilor culturale mobile care ar putea fi 

susceptibile de a face parte din patrimoniu, aflate în lăcaşele de cult şi 

unităţile de învăţǎmânt din judeţ 

2021  

2 acțiuni 

 

--- 

741.  

Monitorizarea strictǎ şi actualizarea permanentǎ a bazei de date a 

instituţiei şi actualizarea Listei monumentelor istorice si de for public 

2021  

 

3 acțiuni 

 

 

10 acțiuni 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa  - Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa 
742.  Ziua Culturii Naționale ianuarie 2 2 
743.  De Dragobete și Mărțișor februarie 2 0 
744.  Proiectul educațional "Satul dâmbovițean. Tradiții și obiceiuri populare" martie 2 2 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

745.  Program de coordonare metodologică a așezămintelor culturale din 

teritoriu 

martie 
1 1 

746.  Proiectul cultural - educațional „Să știi mai multe, să fii mai bun” aprilie 3 0 
747.  Vinerea Floriilor, ediția a Vl-a aprilie 3 0 
748.  Festivalul „Art For You” aprilie 1 1 
749.  Program de coordonare metodologică a așezămintelor culturale din 

teritoriu 

aprilie 
1 1 

750.  Concursul Național de Poezie „Constantin Virgil Bănescu” mai 1 1 
751.  Festivalul - Concurs Național de Cultură și Literatură „Primăvara 

Albastră” 

mai 
1 1 

752.  De Rusalii - Târg, ediția a VIII-a iunie 2 1 
753.  Concursul Național de Interpretare Instrumentală „W. A. Mozart” iunie 1 1 
754.  Festivalul „Dracula” iunie 5 0 
755.  Simpozion organizat în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a 

Universității „Valahia” 

iunie 1 Amânat pentru luna 

noiembrie 

756.  Tabăra de pictură iunie 2 0 
757.  Tabăra de creație „O vară de poveste”, ediția a IX-a iulie 2 1 

758.  Festivalul de teatru „Mimesis Fest” iulie 1 1 
759.  Tabăra națională de sculptură și istoria artelor „Vasile Blendea” iulie 2 0 

760.  Festivalul „Padina- Peștera” iulie 1 1 
761.  Sărbătorirea Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul 

Țării Românești 

august 2 2 

762.  Festivalul de Folclor „Ion Dolănescu” septembrie 2 2 
763.  Târgul Meșterilor Populari, organizat cu ocazia Zilelor Municipiului 

Târgoviște, ediția a XlX-a 

septembrie 2 2 

764.  Colocviul Internațional „Latinitate- Romanitate-Românitate” septembrie 1 1 

765.  Spectacole Romanțe octombrie 1 0 
766.  Festivalul județean de interpretare a cântecului popular "Rodica Bujor" octombrie 1 0 

767.  Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular „Ileana Sărăroiu” noiembrie 2 2 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

768.  Concursul Național de Literatură “Moștenirea Văcăreștilor” noiembrie 5 2 

769.  Spectacol de „Moș Nicolae” decembrie 1 0 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa  - Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” 
770.  

“Ziua Culturii Naţionale”  

-eveniment aniversar- 

(cu această ocazie, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” 

Târgovişte permite accesul gratuit în toate muzeele din Târgovişte şi 

Ansamblul Brâncovenesc Potlogi) 

15 Ianuarie 2021 1 1 

771.  „Lumea lui Caragiale” 

(expoziţie temporară dedicată marelui dramaturg român I. L. Caragiale) 

29 ianuarie – 28 

februarie 2021 
1 1 

772.  Târgul de Turism al României 2021  18 – 21 

februarie 2021 
0 1 

773.  „Legenda ghiocelului la Casa atelier gravor Gabriel Popescu” 

(atelier educaţional organizat în cadrul proiectului „Muzeul vine la tine!”) 

21 februarie 

2021 
0 1 

774.  ”Bărbăție și romantism. Mirajul ofițerului” (expoziţie temporară) 22 februarie - 30 

aprilie 2021 
0 1 

775.  “Vestitorii Primăverii” 

(proiect educaţional) 

februarie – 

martie 2021 
1 0 

776.  „Fă singur, te învăț cum!” 

(atelier educaţional confecţionat mărţişoare) 

1 martie 2021 
0 1 

777.  Programul educaţional „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” martie - aprilie 

2021 
1 0 

778.  Ghiocelul – vestitorul primăverii 

(atelier educaţional online) 

2 martie 2021 
0 1 

779.  „CUM AM AJUNS AICI?” 

(expoziţie de pictură a artistului și arhitectului buzoian Vladimir Păun – 

Vrapciu) 

1 martie - 30 

aprilie 2021 
0 1 

780.  „Legenda ghiocelului la Casa atelier gravor Gabriel Popescu” 

(atelier educaţional organizat în cadrul proiectului „Muzeul vine la tine!”) 

5 martie 2021 
0 1 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

781.  Câteva ceasuri în neolitic  

(atelier educaţional) 

11-12 martie 

2021 
0 1 

782.  Expoziție de gravură  

(au fost expuse cele mai reprezentative lucrări ale elevilor participanţi la 

cursul de inițiere în arta gravurii, organizat de Consiliul Județean 

Dâmbovița, în cadrul proiectului „Restaurarea și consolidarea Casei 

Atelier Gabriel Popescu, comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița” 

15 - 21 martie 

2021 
0 1 

783.  Seria de expuneri lunare “Comori în obiectiv” – Podoabe ale 

jupâneselor de la Curtea Domnească din Târgovişte - un ev mediu 

feminin (expoziţie temporară de obiecte descoperite pe cale arheologică) 

16 martie – 16 

aprilie 2021 
0 1 

784.  ”Artă Plastică Contemporană din România” 

(expoziţie temporară) 

1 – 20 aprilie 

2021 
0 1 

785.  "155 de ani de la naşterea gravorului Gabriel Popescu" – (expoziţie 

temporară) 

8 aprilie 2021 - 

8 aprilie 2022 
0 1 

786.  ”Flori pentru toţi” 

(expoziţie de artă plastică) 

23 aprilie – 31 

mai 2021 
0 1 

787.  Comori în obiectiv: Iconografie Medievală - Cahle „Sfântul Gheorghe 

ucigând balaurul” 

23 aprilie – 23 

mai 2021 
0 1 

788.  Expoziţie de artă la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi 

(exponatele aparțin colecției personale a profesorului Silviu Angelescu) 

24 aprilie – 30 

mai 2021 
0 1 

789.  Expoziţie de artă veche românească  

„Iconostasul Bisericii Mari a Curții Domnești – Icoane Restaurate” 

29 aprilie - 16 

mai 2021 
0 1 

790.  Expoziție de artă  

„Lucia Lidia Vârza - Pictură” 

7 mai – 31 mai 

2021 
0 1 

791.  
“Independenţa – năzuinţa seculară a naţiunii române” 

-proiect educaţional- 

mai 2021 1 0 

792.  Expoziție de pictură ”Atestat 2021” a lucrărilor realizate de 

absolvenții Liceului de Arte „Bălașa Doamna”, de la Secția pictură de 

șevalet 

14 mai - 2 iunie 

2021 
1 1 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

793.  Concert de muzică clasică  

,,Armonii în culori de mai’’ 

14 mai 2021 
0 1 

794.  Ziua Internațională a Muzeelor sărbătorită în muzeele dâmboviţene 18 mai 2021 
0 1 

795.  Participarea la Târgul European al Castelelor, ediţia a VI-a 27 - 30 mai 2021 
0 1 

796.  Seria de expuneri lunare 

Comori în obiectiv: Proiectul unui turn medieval 

mai-iunie 2021 
0 1 

797.  Expoziţie de artă „Portrete în timp” a artistei și scriitoarei Floarea 

Țuțuianu 

26 mai - 30 iunie 

2021 
0 1 

798.  Expoziţie de artă contemporană bănățeană ”arTMosfaire” 1 iunie - 31 iulie 

2021 
0 1 

799.  Expoziție fotodocumentară „Mărturii documentare ale activității 

arhitectului francez André Lecomte du Nouÿ în România” 

12 – 28 iunie 

2021 
0 1 

800.  Noaptea Muzeelor, ediţia a XVII-a 12 iunie 2021 
1 1 

801.  Expoziţie de costume românești de sărbătoare din colecţia doamnei 

Diana Ilisei 

19 – 30 iunie 

2021 
0 1 

802.  Natură și meșteșug la Casa Atelier Gravor „Gabriel Popescu” - 

eveniment dedicat Zilei Universale a Iei 

24 iunie 2021 
0 1 

803.  Expoziţie comemorativă 

„Vasile Stoica, mare diplomat și om de cultură” 

2 – 30 iulie 2021 
0 1 

804.  Proiectul muzical „The Jazz Cave Festival”, ediția I 2 - 4 iulie 2021 
0 1 

805.  Programul educaţional „Vacanţă la muzeu” 9 -20 august 

2021 
1 1 

806.  „Trăiri colorate” - Expoziţia de artă a artistei Barbara – Brigita 

POPA 

 

10 august 2021 
0 1 

807.  
“Ziua Culturii Naţionale”  15 Ianuarie 2021 1 1 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

-eveniment aniversar- 

(cu această ocazie, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” 

Târgovişte permite accesul gratuit în toate muzeele din Târgovişte şi 

Ansamblul Brâncovenesc Potlogi) 

808.  „Lumea lui Caragiale” 

(expoziţie temporară dedicată marelui dramaturg român I. L. Caragiale) 

29 ianuarie – 28 

februarie 2021 
1 1 

809.  Târgul de Turism al României 2021  18 – 21 

februarie 2021 
0 1 

810.  Omagiu Doamnei Maria Brâncoveanu - 360 de ani de la naștere 

 

13 - 16 august 

2021 
0 1 

811.  Ziua Portilor Deschise pe Șantierul Arheologic Geangoești - Hulă 20 august 2021 
1 1 

812.  “Victor Petrescu – 80” (eveniment cultural a inclus o expoziție foto-

documentară și lansarea volumului “O viață printre cărți”) 

7 septembrie 

2021 
0 1 

813.  „SoloShow 65 Watercolour” - expoziţie de pictură în acuarelă a 

artistului Corneliu Drăgan-Târgoviște 

7 septembrie 

2021 
0 1 

814.  Seria de expuneri lunare “Comori în obiectiv” – Amuleta de la Curtea 

Basarabilor 

(expoziţie temporară de obiecte descoperite pe cale arheologică) 

8 septembrie - 

octombrie 2021 
0 1 

815.  “Mărturii documentare ale activității arhitectului francez Emile 

André Lecomte du Nouÿ în România” 

(expoziție fotodocumentară) 

10-25 

septembrie 2021 
0 1 

816.  "Ipostaze ale feminității, secolele XV-XIX" 

(expoziție temporară) 

22 septembrie- 

22 octombrie 

2021 

1 1 

817.  Concursul Naţional de Literatură 

„Moştenirea Văcăreştilor” – ediţia a LIII-a  

4 – 5 noiembrie 

2021 
1 1 

818.  Expoziţia de artă „EX – AEQUO” a artiștilor ZuZu CARATĂNASE 

și Ovidiu Constantin IONESCU 

8 octombrie - 30 

octombrie 2021 

1 1 

819.  „Jandarmeria Română 1850 - 2020” 12 octombrie 0 1 
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Propus Realizat 

(expoziție itinerantă cu tematică militară) 2021 – 19 

ianuarie 2022 
820.  Ion Gr. Popescu -inginer silvic, hotarnic și amenajist (1870 - 1947) 

(expoziție dedicată fratele artistului Gabriel Popescu) 

noiembrie 2021 

– martie 2022 

1 1 

821.  „Răzvan Dragoș – Artes Mechanicae” 

(expoziţie de grafică și gravură) 

2 – 27 noiembrie 

2021 

0 1 

822.  ”Muzeul vine la tine - Tradiții de Sf. Andrei” (proiect educațional) 22 – 26 

noiembrie 2021 

0 1 

823.  Expoziţia de artă „Conexiune în Brahma”, a artiștilor Liusic Vrapciu 

și Vladimir Păun - Vrapciu 

3 Decembrie 

2021 - 23 

ianuarie 2022 

0 1 

824.  „Aprecieri critice privind apariția și evoluția administrației publice 

locale postdecembriste din România”, autor dr. Ivan Vasile Ivanoff 

(lansare de carte) 

7 decembrie 

2021 

0 1 

825.  “Marin Cârciumaru la cea de-a 80-a aniversare: peste 50 de ani de 

cercetare interdisciplinară în arheologia din România” 

(eveniment aniversar) 

9 decembrie 

2021 

0 1 

826.  Bienala Naţională de Gravură „Gabriel Popescu”, ediţia a VIII-a 

2021 

17 decembrie 

2021 - 31 

ianuarie 2022 

1 1 

Biblioteca judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” 
827.  

 Dezvoltarea serviciilor informatizate ale bibliotecii 

1. introducerea etapizată în baza de date a fondului de documente 

existent în colecţiile bibliotecii  

2. barcodarea cărţilor introduse în sistem informatizat   

3. eliberarea de permise tip card PVC pentru utilizatorii din sistemul 

informatizat  

 

1 ianuarie - 31 

decembrie 2021 

 

 

- 12586 (u.b. introduse) 

 

- 35874 (u.b. barcodate) 

 

-  2745 (card PVC) 

 

 

- 12586 (u.b. introduse) 

 

- 35874 (u.b. barcodate) 

 

-  2745 (card PVC) 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

828.   Diversificarea şi adecvarea permanentă a politicilor de achiziţii în 

vederea optimizării cerinţelor de informare ale utilizatorilor 

1. Achiziții  

2. Donații  

3. Depozit legal  

4. Împrumut interbibliotecar  

 

1 ianuarie - 31 

decembrie 2021 

 

 

 

 

 

- 5283 u.b. 

- 1699  u.b. 

- 403 u.b. 

- 20 împrumuturi 

 

 

 

 

 

-  5283 u.b. 

-  1699  u.b. 

-  403 u.b. 

-  20 împrumuturi 
829.  

 Programul editorial al Bibliotecii Judeţene 

1. Editarea Calendarului anual al evenimentelor social-culturale  

2. Editarea Revistei Curier: 2021 (două numere) 

3. Bibliografia Dâmboviţei     

1 ianuarie - 31 

decembrie 2021 
 

1. Editarea Calendarului 

anual al diverselor forme de 

manifestări culturale 

2. Editarea Revistei Curier: 

2021 (două numere) 

3. Bibliografia Dâmboviţei 

(4 ani) 

 

 

1. Calendarul evenimentelor 

2021 

2. Revista Curier, Nr. 1 şi 

2/2021  

 

3. 2011, 2012, 2013, 2020 

830.  
 Dezvoltarea bibliotecii digitale 

1. digitizarea colecției de vederi  

2. digitizarea colecției de manuscrise 

3. digitizarea colecției de grafică de carte 

4. digitizarea colecției de maximafilie 

 

1 ianuarie - 31 

decembrie 2021 

 

- 1200 u.b. - manuscrise 

- 21 rolfilme  

- 7 reviste 

- 80 discuri vinil 

- colecţia de maximafilie 

este finalizată 

 

 

- 1200 u.b. - manuscrise 

- 21 rolfilme  

- 7 reviste 

- 80 discuri vinil 

- colecţia de maximafilie - 

finalizată 

831.   Organizarea de acțiuni culturale destinate stimulării interesului 

publicului tânăr pentru cultura și istoria națională 

1. Dezbatere „24 ianuarie 1859: făurirea statului român modern” 

1 ianuarie - 31 

decembrie 2021 
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(eveniment online) 

2. „Să redescoperim lumea plină de umor a lui Caragiale” (atelier 

online) 

3. „L-am luat  pe  Caragiale cu noi ... în  online!” (eveniment online) 

4. „Pe urmele lui Brâncuși” - atelier tematic (ediția a doua) 

5. Program dedicat zilei de Dragobete - „Sărbătorește și Iubește 

Românește” (eveniment online) 

6. Program dedicat Zilei Internaţională a Femeii - „La mulți ani, 

Femeie!”  (eveniment online) 

7. „REMEMBER” – program dedicat Zilei Mondiale a Teatrului 

(eveniment online) 

8. Ziua Internațională a Cărții pentru Copii (eveniment online) 

9. „Insulă de latinitate într-o mare slavă” - program dedicat Zilei 

Latinităţii 

10. „Atelierul de Sânziene”  - activitate desfăşurată în Parcul Chindia, cu 

ocazia Zilei Universale a Iei 

11. „Pedagogia – de la clasici la contemporani”, program dedicat Zilei 

Internaţionale a Educaţiei 

- 1 activitate  

 

- 1 activitate  

 

- 1 activitate  

 

- 1 activitate  

 

- 1 activitate  

 

 

- 1 activitate 

 

 

- 1 activitate 

 

- 1 activitate 

 

- 1 activitate 

 

- 1 activitate 

 

 

- 1 activitate 

 

 

- 22 ianuarie 2021 

 

- 28 ianuarie 2021 

 

- 1 februarie 2021 

 

- 19 februarie 2021 

 

- 24 februarie 2021 

 

 

- 9 martie 2021 

 

 

- 26 martie 2021 

 

- 2 aprilie 2021 

 

- 21 mai 2021 

 

- 24 iunie 2021 

 

 

- 5 octombrie 2021 

 

832.   Dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă 

a. Programul „Seara de carte la Târgovişte” 

b. Clubul seniorilor 

c. Cercul de pictură 

d. Clubul Artelor 

1 ianuarie - 31 

decembrie 2021 

 

- 16 activităţi 

- 12 activităţi 

- 16 activităţi 

- 2 activităţi 

 

- 16 activităţi 

- 12 activităţi 

- 16 activităţi 

- 2 activităţi 
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e. Campanie de promovare a lecturii și a serviciilor Bibliotecii 

Județene ”I.H. Rădulescu” Dâmbovița, prin intermediul întâlnirilor 

on line  

- 1 activitate 

 

- 25 martie 2021 

833.  
 Realizarea programului de animaţie culturală de tradiție al 

instituției 

1. Ziua Culturii Naţionale (eveniment online) 

2. „PANDEMIA VOM RĂZBATE ÎMPREUNĂ CU O CARTE!” – 

eveniment desfăşurat în Parcul „Chindia”, cu ocazia 

Zilei Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de Autor, precum şi Zilei 

Bibliotecarului din România 

3. „EU şi UE: Patrimoniu local, patrimoniu european”, eveniment 

dedicat Zilei Europei (eveniment online) 

4. „Târgoviștea copiilor”, activitate dedicată Zilei Internaționale a 

Copilului 

5. Programul „Vacanţă la bibliotecă” 

 

6. Finala concursului cultural-educativ ,,Creativitate și Talent” -  

Ediția a IX-a 2020-2021. 

7. Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu”, ediţia a XX-a 

8. Nocturna bibliotecilor: Biblioteca - spaţiu coeziv al comunităţii 

9. Noi facem povești - proiect de  promovare a scriitorilor de 

literatură pentru copiii din România (eveniment online) 

10. Zilele Bibliotecii 

11. Cartea mea preferată - proiect de promovare a lecturii 

12. Săniuța cu povești – proiect de promovare a lecturii, ediţia a II-a 

(eveniment online) 

13. Plăcerea lecturii - proiect de promovare a lecturii (eveniment 

online) 

14. Expoziții tematice (tradiţionale) 

15. Lansări de carte 

1 ianuarie - 31 

decembrie 2021 

 

 

 

- 1 activitate  

- 1 activitate 

 

 

 

 

 

- 1 activitate 

 

 

- 1 activitate 

 

- 1 activitate  

 

- 1 activitate  

 

 

- 1 program 

 

- 1 activitate 

 

- 1 activitate 

 

 

- 1 activitate 

 

 

 

- 15 ianuarie 2021 

- 23 aprilie 2021 

 

 

 

 

 

- 10 mai 2021 

 

 

- 1 iunie 2021 

 

- iunie-iulie 2021 

 

- iulie 2021 

 

 

- 4-8 septembrie 2021 

 

- 1 octombrie 2021 

 

- 20 octombrie 2021 

 

 

- 24-26 noiembrie 2021 
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- 1 activitate 

 

- 1 activitate 

 

- 1 activitate 

 

- 175 expoziţii tematice 

- 63 lansări de carte 

- 26 noiembrie 2021 

 

- noiembrie - decembrie 

2021 

 

- 17 decembrie 2021 

 

-  175 expoziţii tematice 

- 63 lansări de carte 

 
834.  

 Desfășurarea de activități de informare și prevenție pentru 

comunitate 

1. Dăm like în parc!” (ediţia a IV-a)  

1 ianuarie - 31 

decembrie 2021 

 

 

 

- 1 activitate  

 

 

 

 

 

- 27 iulie 2021 

 

835.  
 Proiecte şi activități în parteneriat 

1. „Recital de poezii și cântece patriotice cu ocazia zilei de 24 Ianuarie 

– Ziua Unirii Principatelor Române” - partener în proiectul realizat 

de Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol” Arad. 

2. „Bibliotecari ca manageri de proiecte pentru comunitate” - seminarul 

susţinut de Marian Ştirbescu, senior trainer-Management de proiect 

(online pe platforma Zoom). Au participat peste 240 de bibliotecari 

publici și școlari din România și Republica Moldova  

3. Programul „Prietenie…pe o…sfoară…virtuală” - partener în proiectul 

iniţiat de Biblioteca Județeană Braşov (eveniment online) 

4. „Acasă la Origini” - proiect inițiat de Asociația La blouse roumaine 

IA, în parteneriat cu Federația Fundațiile Comunitare din România 

5. „Marketingul de Bibliotecă-atelier cu Raluca Şteblea” - atelier 

interactiv iniţiat de România Educab pentru bibliotecarii din 

1 ianuarie - 31 

decembrie 2021 
 

- 1 activitate 

 

 

 

 

- 2 activităţi 

 

 

 

 

 

- 6 activităţi  

 

 

- 24 ianuarie 2021 

 

 

 

 

- 15 şi 23 februarie 2021 

 

 

 

 

 

- 16 februarie, 19 martie, 8 

aprilie, 18 şi 24 mai, 14 
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bibliotecile publice din România 

6. „Anul Bibliologic 2020-2020” – simpozion iniţiat de Biblioteca 

Naţională a Republicii Moldova 

7. Proiectul „Olimpiada de benzi desenate”, ediţia a II-a 2021 concurs 

național de benzi desenate, ediţia a II-a. Partener în proiectul iniţiat de 

Mihai Ionuț Grăjdeanu - autor și profesor de benzi desenate, sub 

egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român şi Academiei Olimpice 

Române. (eveniment online) 

8. „Maratonul de poveşti”. Activitate online la care au participat 71 de 

bibliotecari şcolari şi publici din România şi Republica Moldova 

9. Proiectul ”Trenulețul cu povești” - participare în calitate de partener 

al Bibliotecii Publice Pietrari, Judeţul Vâlcea 

10. Orașul meu, orașul tău - concurs de desene şi eseuri. Participare în 

calitate de partener în proiectul iniţiat de Biblioteca Judeţeană Brăila 

 

11. Bibliotecile în pandemie – de la izolare la adaptare - Conferința 

Națională a ANBPR. 

12.  „Atelierul de angajabilitate” destinat tinerilor din sistemul de 

protecţie a copilului din judeţul Dâmboviţa. Activitate în parteneriat 

cu Asociaţia „The Social Incubator” 

13. „Picnic de poveste la Palat”. Evenimentul s-a desfăşurat la Palatul 

Brâncovenesc de la Potlogi, în parteneriat cu Școala ”Dariana” din 

Târgovişte 

 

 

 

- 1 activitate 

 

 

 

- 1 activitate 

 

 

 

- 1 activitate 

 

 

- 1 activitate 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 activitate 

 

 

- 5 activităţi 

 

 

- 1 activitate 

 

 

 

octombrie 

 

 

- 12 martie 2021 

 

 

 

- 31 martie 2021 

 

 

 

- 31 martie 2021 

 

 

- 31 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 iunie 2021 

 

 

- 6, 20, 27 iulie 2021; 10, 31 

august 2021 

 

- 25 noiembrie 2021 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

 

- 1 activitate 

 

- 1 activitate 

 

 

 

 

- 1 activitate 

 

 

 

- 8-9 decembrie 2021 

 

- 14 iulie 2021 

 

 

 

 

- 21 iulie 2021 
836.  

 Alte activităţi  

1. Documente electronice difuzate online 

2. Informaţii online  

3. Servicii telefonice 

4. Recenzii online 

5. Campanie de înscriere de noi utilizatori ai bibliotecii  

6. Implicare în Campania de vaccinare -  „Maratonul vaccinării la 

Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa” 

7. Implicare în Proiectul „Vinerea Verde”, cu sloganul „Vinerea, 

biblioteca trece pe verde!” 

8. Derularea unei campanii pilot de atragere spre bibliotecă a 

utilizatorilor care au un program de lucru foarte încărcat (în 

colaborare cu Banca Transilvania) 

1 ianuarie - 31 

decembrie 2021 

 

- Documente 

electronice: 852 

- Informații online: 

1131 

-  Servicii telefonice: 

11225 

- Recenzii: 761 

- 1 campanie 

 

- 1 campanie 

 

 

- 1 campanie 

 

 

 

- 1 campanie 

 

- Documente 

electronice: 852 

- Informaţii online: 

1131 

- Servicii telefonice: 

11225 

- Recenzii: 761 

- Ianuarie-decembrie 

2021 

 

- 31 mai-1 iunie 2021 

şi 21-22 iunie 2021 

 

- 33 postări pe pagina 

de Facebook 

(perioada martie-

decembrie 2021) 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

 

- 1 campanie (iulie-

septembrie 2021) 

 
837.  

 Dezvoltarea serviciilor informatizate ale bibliotecii 

4. introducerea etapizată în baza de date a fondului de documente 

existent în colecţiile bibliotecii  

5. barcodarea cărţilor introduse în sistem informatizat   

6. eliberarea de permise tip card PVC pentru utilizatorii din sistemul 

informatizat  

 

1 ianuarie - 31 

decembrie 2021 

 

 

- 12586 (u.b. introduse) 

 

- 35874 (u.b. barcodate) 

 

-  2745 (card PVC) 

 

 

- 12586 (u.b. introduse) 

 

- 35874 (u.b. barcodate) 

 

-  2745 (card PVC) 

838.   Diversificarea şi adecvarea permanentă a politicilor de achiziţii în 

vederea optimizării cerinţelor de informare ale utilizatorilor 

5. Achiziții  

6. Donații  

7. Depozit legal  

8. Împrumut interbibliotecar  

 

1 ianuarie - 31 

decembrie 2021 

 

 

 

 

 

- 5283 u.b. 

- 1699  u.b. 

- 403 u.b. 

- 20 împrumuturi 

 

 

 

 

 

-  5283 u.b. 

-  1699  u.b. 

-  403 u.b. 

-  20 împrumuturi 

14. TINERET ŞI SPORT 

Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Dâmboviţa 

În domeniul sportului 
839.  Promovarea sportului de performanță Permanent 

 

4 4 

Sportul pentru toți 

 

Permanent 6 6 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

În domeniul tineretului 
840.  Întocmirea şi aprobarea a calendarului de acţiuni proprii şi/sau în 

parteneriat ale DJST Dâmboviţa pe anul 2021 

ianuarie- martie 

2021 

1 1 

841.  Organizarea  de activități de informare și consiliere adresate ONG-urilor, 

privind metodologia de finanţare a proiectelor de tineret în anul 2021: 1 

acțiune 

Aprilie-mai 

2021 

1 1 

842.  Organizarea Concursului Local de Proiecte de Tineret(CLPT) pentru 2021: 

1 acțiune 

Mai-august 

2021 

1 1  

843.  Organizarea, finanţarea şi decontarea proiectelor  de tineret proprii ale 

DJST Dâmboviţa: 5 proiecte de tineret proprii 

mai-noiembrie  

2021 

5 5 

844.  Finanţarea, monitorizarea şi decontarea proiectelor de/pentru tineret ale 

ONG: 4 proiecte de tineret 

iunie-decembrie 

2021 

4 4 

845.  Organizarea, finanţarea şi decontarea taberei cu caracter social pentru 

elevi pe perioada vacanței de vară: 1 acțiune 

Iunie-septembrie 

2021 

1 0 

846.  Organizarea, finanţarea şi decontarea taberei pentru preşcolarii, elevii şi 

studenţii cu handicap  împreună cu asistenţii personali şi asistenţii 

personali profesionişti: 1 acțiune 

Iunie-septembrie 

2021 

1 0 

15. ALTELE 

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa 

STATISTICA ECONOMICĂ 

STATISTICA AGRICULTURII 

847.  

PVPC 

Producţia vegetală la principalele culturi în anul agricol 2020-2021 
06.02.20 1 1 

EPA 

Efectivele de animale existente la 1 decembrie și producția animală în 

anul 2020 

13.02.20 1 1 

EB 

Efectivele de bovine existente la 1 iunie 2021 
13.07.20 1 1 

EP 22.06.20 1 1 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

Efectivele de porcine existente la 1 mai 2021 

AGR.1A 

Activitatea economică a societăţilor comerciale şi a altor categorii de 

unităţi furnizoare de date pentru agricultură, în anul 2020 

29.05.20 1 1 

AGR.1B 

Activitatea economică a unităţilor prestatoare de servicii de mecanizare, 

furnizoare de date pentru agricultură, în anul 2020 

30.04.20 1 1 

AGR.1C 

Activitatea economică a societăţilor agricole (înfiinţate potrivit Legii nr. 

36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 

agricultură, cu modificările ulterioare), furnizoare de date pentru 

agricultură, în anul 2020 

16.04.20 1 1 

AGR.1D 

Activitatea economică a Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi 

Reproducţie în Zootehnie, a organizaţiilor/asociaţiilor implicate în 

activitatea de ameliorare şi reproducţie în zootehnie furnizoare de date 

pentru agricultură, în anul 2020 

28.02.20 1 1 

AGR.1E 

Activitatea economică a unităţilor de îmbunătăţiri funciare, furnizoare 

de date pentru agricultură, în anul 2020 

24.04.20 1 1 

R.AGR 

Numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii 

pentru agricultură şi silvicultură, mijloace de transport şi construcţii 

agricole existente în gospodăriile populaţiei/ exploataţiile agricole 

individuale şi unităţile cu personalitate juridică la începutul anului 2021 

pe raza localităţii 

20.05.20 1 1 

PPP 

Pesticidele plasate pe piaţă 30.06.20 1 1 

SST 

Situația statistică a terenurilor (MADR) 
29.05.20 1 1 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

STATISTICA SILVICULTURII ȘI MEDIULUI 

848. 1 

SILV. 5 

Volumul de lemn exploatat, în anul 2020 
10.07.20 1 1 

AS-CPM-CI, AS-CPM-CPS, AS-CPM-CAP 

Cheltuieli pentru protecţia mediului, în anul 2020 
31.07.20 1 1 

CS-DAP 

Distribuţia apei, în anul 2020 
29.06.20 1 1 

AS-AU-POP 

Locuinţele conectate la sistemele de canalizare, în anul 2020 
30.04.20 1 1 

STATISTICA ÎNTREPRINDERILOR 

849.  

AS-CG; AS-CS 

Statistici structurale de întreprinderi – AS Întreprinderi, în anul 2021 
13.07.19 1 1 

ASI 

Statistici structurale de întreprinderi – AS Servicii, în anul 2021 
28.09.19 1 1 

TIC 

Statistica societăţii informaţionale în întreprinderi, în anul 2021 
08.07.19 1 1 

FATS OUTWARD 

Statistici structurale de întreprinderi – Filiale românești în străinătate, în 

anul 2021 

06.11.19 1 1 

A.CON.IND; A.CON.CONSTR A.CON.COM;  A.CON.SERV; 

A.CON.INV   

Indicatorii conjuncturali din industria prelucrătoare, construcţii, comerţ cu 

amănuntul, servicii şi investiţii - GRANT 

Lc+15 

Pentru investiţii - 

a 16-a zi calend. 

a lunilor a III-a şi 

a X-a 

12 12 

DOSME 

Întreprinderile noi şi profilul întreprinzătorilor, în anul 2021 
16.01.18 1 1 

LIFI 

Legături financiare (LIFI), la 30.12.2021 
02.10.18 1 1 

STATISTICA INDUSTRIEI 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

850.  

IND TS – conform CAEN Rev.2 

Indicatori pe termen scurt în industrie (componentă UNICA): 

 Produse şi servicii cu caracter industrial - lunar; 

 Cifra de afaceri din unităţile industriale - lunar; 

 Comenzile noi din unităţile industriale - lunar; 

 Numărul mediu al salariaților și câștigurile salariale (cap. NRSAL: 

validare, prelucrare și analiza datelor) 

L+25 12 12 

PRODROM-A 

Produse şi servicii cu caracter industrial – Anual 
29.05.19 1 1 

- Acțiuni de modernizare pentru compilarea PRODCOM (GRANT) 15.05.19 1 1 

IND L 

Producţia de lapte şi produse lactate - Anual 

L+24 

 

L+26 

1 1 

IND C, IND CP,  

IND L 

Producţia de carne, lapte şi produse lactate - Lunar  

24.04.19 12 12 

MET 

Activitatea sectorului metalurgic, în anul 2021 
29.05.19 1 1 

STATISTICA ENERGIEI, GAZE ȘI APĂ 

 

PTS, GTS, STS; CTSc, ELTS  

Indicatori statistici pe termen scurt în domeniul energiei  
L+50 

 
12 12 

E 01  

Resursele energetice şi utilizarea acestora, în anul 2021 
29.05.19 1 1 

E 02 

Producerea de energie electrică şi termică, în anul 2021 
29.05.19 1 1 

AC 

Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea şi distribuirea energiei 

termice, în anul 2021 

27.03.19 1 1 

GN 

Distribuirea gazelor naturale, în anul 2021 
27.03.19 1 1 
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Nr. 

crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

MCB 2021 

Forţa de muncă în gospodării-modul consumul de biomasă 

 

L+28 12 12 

STATISTICA CONSTRUCȚIILOR ȘI INVESTIȚIILOR 

 

ACC 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri - Lunar 
L+15 12 12 

LOC 1T - Construcţii de locuinţe  T+40 4 4 

LOC 2 

Modificări ale fondului de locuinţe, în anul 2021 
02.03.19 1 1 

CON TS – lunar – conform CAEN Rev.2 

Indicatori pe termen scurt în  construcţii (componentă UNICA):  

 Activitatea de construcţii realizată în antrepriză 

 Numărul mediu al salariaților și câștigurile salariale (cap. NRSAL: 

validare, prelucrare și analiza datelor) 

L+25 12 12 

INV; IND TS; CON TS; SERV TS – capitolul INV  

Investiţii - componenta UNICA 

 (date cumulate de la începutul anului)  

T+30 4 4 

INV 

Investiţii în agricultură, administraţie publică, bănci şi asigurări (date 

cumulate de la începutul anului) 

T+30 4 4 

STATISTICA COMERȚULUI INTRASTAT 

851. 4 
INTRASTAT 

Monitorizarea furnizării datelor sistemului Intrastat de la operatorii 

economici situaţi peste prag 

Permanent 12 12 

STATISTICA COMERRȚULUI INTERIOR 

852.  

SERV-TS 

conform CAEN Rev.2 

Indicatori pe termen scurt în comerţul cu amănuntul (componentă UNICA): 

 Cifra de afaceri total realizată în comerţul cu amănuntul; 

L+25 12 12 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

 Numărul mediu al salariaților și câștigurile salariale (cap. NRSAL: 

validare, prelucrare și analiza datelor) 

SERV TS 

conform CAEN Rev.2 

Indicatori pe termen scurt în comerţul cu ridicata (componentă UNICA): 

 Cifra de afaceri totală realizată în comerţul cu ridicata; 

 Numărul mediu al salariaților și câștigurile salariale (cap. NRSAL: 

validare, prelucrare și analiza datelor). 

L+25 12 12 

STATISTICA SERVICIILOR 

853.  

TURISM 1B 

Capacitatea de cazare turistică, la 31.07.18 
28.08.18 1 1 

TURISM 2 

Activitatea agenţiilor de turism 
28.02.18 1 1 

TURISM 1A 

Frecventarea structurilor de cazare  turistică – LUNAR 

L+19; 

 
12 12 

TURISM 1A 

Frecventarea structurilor de cazare  turistică - ANUAL 
16.02.18 1 1 

ACTR 

Cererea turistică a rezidenţilor  
T+40 4 4 

CHDEP 

Comensurarea cheltuielilor rezidenţilor pentru deplasările oficiale 
24.05.18 1 1 

TOUR-PA 

Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare 

turistică private 

T+19 4 4 

STATISTICA EDUCAȚIEI 

854.  

SC 1.1 - Învăţământul antepreșcolar și preşcolar - nivel 0 ISCED la 

începutul anului şcolar 2020-2021 
17.12.19 1 1 

SC 2.1 - Învăţământul primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED  

la începutul anului şcolar 2020-2021 
30.12.19 1 1 

SC 2.2 - Învăţământul primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED 

la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 
23.11.19 1 1 

SC 3.1 -Învăţământul special primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 21.12.19 1 1 
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crt. 
Acțiunea / obiectivul Termen 

Nr. de acțiuni 

Propus Realizat 

ISCED pentru începutul anului şcolar 2020-2021 şi sfârşitul anului şcolar 

2020-2021 

SC 4.1 

Învăţământul liceal - nivel 3 ISCED la începutul anului şcolar 2020-2021 
16.12.19 1 1 

SC 4.2 

Învăţământul liceal - nivel 3 ISCED la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 
23.11.19 1 1 

SC 5.1a; 5.1b - Învăţământul profesional - nivel 3 ISCED şi postliceal – 

nivel 4 ISCED la începutul anului şcolar 2020-2021 
16.12.19 1 1 

SC 5.2a; 5.2b - Învăţământul profesional - nivel 3 ISCED şi postliceal – 

nivel 4 ISCED la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 
23.11.19 1 1 

SC 6.1a; 6.1b; 6.1c 

Învăţământul universitar de licenţă - nivel 5 şi 6 ISCED, universitar de 

master şi programe postunivesitare- nivel 7 ISCED şi programe doctorale 

şi postdoctorale- nivel 8 ISCED  

la inceputul anului  universitar 2020-2021 

 

 

16.01.19 

 

1 1 

STATISTICA CULTURII 

855.  

CULT. 1 -Activitatea bibliotecilor, în anul 2021 12.03.19 1 1 

CULT. 2 -Activitatea muzeelor şi colecţiilor publice, în anul 2021 

 
12.03.19 1 1 

CULT. 3 - Activitatea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau 

concerte, în anul 2021 
12.03.19 1 1 

CULT 4 - Activitatea editurilor, în anul 2021 12.03.19 1 1 

STATISTICA SĂNĂTĂȚII 

856.  

SAN 

Activitatea unităţilor sanitare, în anul 2021 
12.03.19 1 1 

II.  ELABORAREA DE LUCRĂRI DE SINTEZĂ ECONOMICĂ, STUDII ŞI ANALIZE, INFORMĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA 

ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI, MUNICIPIULUI, ORAŞELOR ŞI COMUNELOR 

857.  Buletin statistic lunar al județului Dâmbovița   
lunar 

L+56 
12 12 
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Propus Realizat 

Anuarul Statistic al Judeţului Dâmboviţa   martie 1 1 

Evoluția principalilor indicatori economico-sociali la nivelul județului 

Dâmbovița 
mai 1 1 

Dâmboviţa în cifre  - breviar statistic iunie 1 1 

                   

       


