
Direcție de dezvoltare strategică 

(DDs)/Obiectiv de Dezvoltare comun 

(ODc) - SDJ

Obiectiv strategic (SDJ) Axa prioritară (SDJ) COD Măsură Măsuri Surse de finanțare posibile

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii
OS.1.1. Sprijin pentru dezvoltarea infrastrucuturii 

rutiere și edilitare

1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a mobilității intra și 

inter-localități
M 1.1.1.1 Modernizarea drumurilor de la nivelul județului

Buget local, PNRR, PNS, 

PNDL, CNI, POR, AFM, POT

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii
OS.1.1. Sprijin pentru dezvoltarea infrastrucuturii 

rutiere și edilitare

1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a mobilității intra și 

inter-localități
M 1.1.1.2 Construirea de infrastructură necesară transportului electric Buget local, PNRR, POT, POTJ

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii
OS.1.1. Sprijin pentru dezvoltarea infrastrucuturii 

rutiere și edilitare

1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a mobilității intra și 

inter-localități
M 1.1.1.3 Dezvoltarea transportului intermodal și a logisticii aferente Buget local, PNRR, POT

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii
OS.1.1. Sprijin pentru dezvoltarea infrastrucuturii 

rutiere și edilitare

1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a mobilității intra și 

inter-localități
M 1.1.1.4

Modernizarea și dezvoltarea în continuare a transportului aeroportuar și 

susținerea dezvoltării transportului portuar și feroviar
Buget local, POT, PNRR

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii
OS.1.1. Sprijin pentru dezvoltarea infrastrucuturii 

rutiere și edilitare

1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a mobilității intra și 

inter-localități
M 1.1.1.5

Îmbunătățirea infrastructurii de transport public și introducerea mijloacelor de 

transport eficiente și nepoluante/prietenoase cu mediul, inclusiv amenajarea 

zonelor pietonale, a pistelor de biciclete și dezvoltarea sistemelor de tip park 

& ride.

Buget local, POT, AFM, PNRR, 

PNS, CNI, POR

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii
OS.1.1. Sprijin pentru dezvoltarea infrastrucuturii 

rutiere și edilitare

1.1.2. Continuarea proiectelor de extindere și îmbunătățire a 

infrastructurii edilitare din cadrul județului
M 1.1.2.1

Îmbunătățirea rețelei de distribuție a apei potabile, modernizarea stațiilor de 

epurare de pe raza județului

Buget local, PNRR, PNS, 

PNDL, CNI, PODD, AFM

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii
OS.1.1. Sprijin pentru dezvoltarea infrastrucuturii 

rutiere și edilitare

1.1.2. Continuarea proiectelor de extindere și îmbunătățire a 

infrastructurii edilitare din cadrul județului
M 1.1.2.2

Creșterea gradului de racordare a populației la canalizarea menajeră, mai 

ales în mediul rural

Buget local, PNRR, PNS, 

PNDL, CNI, PODD, AFM

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii
OS.1.1. Sprijin pentru dezvoltarea infrastrucuturii 

rutiere și edilitare

1.1.2. Continuarea proiectelor de extindere și îmbunătățire a 

infrastructurii edilitare din cadrul județului
M 1.1.2.3

Înființarea de sisteme inteligente de distribuție gaze naturale care să permită 

transportul hidrogenului verde și/sau extinderea rețelei de alimentare cu gaze 

existente

Buget local, PNRR, PNS, 

PNDL, CNI, PODD, AFM

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii
OS.1.1. Sprijin pentru dezvoltarea infrastrucuturii 

rutiere și edilitare

1.1.2. Continuarea proiectelor de extindere și îmbunătățire a 

infrastructurii edilitare din cadrul județului
M 1.1.2.4 Îmbunătățirea iluminatului public etc. Buget local, AFM, PNDL

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii
OS.1.1. Sprijin pentru dezvoltarea infrastrucuturii 

rutiere și edilitare

1.1.2. Continuarea proiectelor de extindere și îmbunătățire a 

infrastructurii edilitare din cadrul județului
M 1.1.2.5

Implementarea de proiecte de regenerare urbană, inclusiv modernizarea și 

dezvoltarea spațiilor verzi 

Buget local, PNS, CNI, PNDL, 

PNRR

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
1.2.1. Încurajarea modernizării unităților de învățământ, mai ales 

cele din mediul rural
M 1.2.1.1

Programe de promovare a îmbunătățirii dotării materiale a unităților 

educaționale de la nivelul UAT-urilor, inclusiv cele destinate învățământului 

special, construire facilități noi, renovare, modernizare, digitalizare etc.

Buget local, CNI, PNS, AFM, 

PNDL, PNRR, POEO

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
1.2.1. Încurajarea modernizării unităților de învățământ, mai ales 

cele din mediul rural
M 1.2.1.2

Construire săli multifuncționale sau cu funcțiuni sportive specifice în cadrul 

unităților de învățământ existente

Buget local, CNI, PNS, PNDL, 

POEO

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
1.2.2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universitare și 

susținerea proiectelor mediului academic
M 1.2.2.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universitare Buget local, POR, PNRR

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
1.2.2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universitare și 

susținerea proiectelor mediului academic
M 1.2.2.2 Susținerea proiectelor mediului academic Buget local, POR, PNRR

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 1.2.3. Încurajarea dezvoltării învățământului profesional M 1.2.3.1
Măsuri de corelare a învățământului cu profilul profesional al forței de muncă 

solicitate de economia județului
Buget local, PNRR, POEO

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 1.2.3. Încurajarea dezvoltării învățământului profesional M 1.2.3.2
Încurajarea unei colaborări mai apropiate între mediul de afaceri și instituțiile 

de învățământ
Buget local, PNRR, POEO

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 1.2.3. Încurajarea dezvoltării învățământului profesional M 1.2.3.3 Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare Buget local, PNRR, POEO

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 1.2.3. Încurajarea dezvoltării învățământului profesional M 1.2.3.4 Dezvoltarea și dotarea de campusuri profesionale integrate Buget local, PNRR

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 1.2.4. Îmbunătățirea serviciilor medicale curente și de urgență̆ M 1.2.4.1
Reabilitare structurală și funcțională a unităților sanitare și a unităților medico-

sociale;

Buget local, POS, PNS, CNI, 

PNRR

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 1.2.4. Îmbunătățirea serviciilor medicale curente și de urgență̆ M 1.2.4.2
Dotarea cu echipamente și mobilier a unităților sanitare și digitalizarea 

acestora
Buget local, PNRR, POS

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 1.2.4. Îmbunătățirea serviciilor medicale curente și de urgență̆ M 1.2.4.3 Creșterea accesului la servicii medicale a populației marginalizate Buget local, POS



DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
1.2.5. Îmbunătățirea serviciilor de asistență socială, dar și a 

educației timpurii
M 1.2.5.1

Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și 

beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de DGASPSC 

Dolj, inclusiv pentru situații de criză similare celor generate de pandemia 

COVID-19

Buget local, POIDS, PNS, 

PNRR

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
1.2.5. Îmbunătățirea serviciilor de asistență socială, dar și a 

educației timpurii
M 1.2.5.2

Sprijinirea proiectelor care vizează creșterea calității sistemului de asistență 

socială și a serviciilor furnizate, inclusiv încurajarea parteneriatelor cu 

organizații non-guvernamentale

Buget local

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
1.2.5. Îmbunătățirea serviciilor de asistență socială, dar și a 

educației timpurii
M 1.2.5.3

Promovarea construirii și modernizării de creșe, dar și a infrastructurii de 

furnizare a altor servicii sociale identificate ca fiind necesare la nivel de județ 

(centre de zi sau rezidențiale pentru persoanele în vârstă, servicii de 

asistență la domiciliu, centre pentru refugiați, centre pentru persoanele cu 

handicap etc.)

Buget local,  CNI, PNDL, PNS

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
1.2.5. Îmbunătățirea serviciilor de asistență socială, dar și a 

educației timpurii
M 1.2.5.4 Promovarea construirii și modernizării de locuințe sociale Buget local, PNRR, POIDS

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
1.2.6. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, sportive și 

de tineret a judeţului
M 1.2.6.1

Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilelor cu destinație culturală 

sau de petrecere a timpului liber și crearea de noi facilități culturale
Buget local, PNS, PAP, POR

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
1.2.6. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, sportive și 

de tineret a judeţului
M 1.2.6.2 Prezervarea situri arheologice de importanță de la nivelul județului Buget local, PNRR

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
1.2.6. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, sportive și 

de tineret a judeţului
M 1.2.6.3 Valorificarea traseului Culelor din Oltenia Buget local, PNRR

DDS1. Îmbunătățirea calității locuirii OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
1.2.6. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, sportive și 

de tineret a judeţului
M 1.2.6.4

Susținerea dezvoltării infrastucturii sportive și de tineret, precum și 

încurajarea activităților sportive și a activităților pentru tineret, cu accent pe 

mediul rural

Buget local, CNI, PNDL, POR, 

PNS

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.1. Sprijinirea industriei 2.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri M 2.1.1.1

Sprijinirea înființării de incubatoare de afaceri, acceleratoare de afaceri și 

parcuri industriale atât pe teritoriul municipiului reședință de județ (Craiova), 

dar și în alte orașe din județ (Dăbuleni, Băilești etc.) – în special cele din 

domeniul informațiilor și comunicațiilor şi a întreprinderilor inovatoare în 

domenii RIS

Buget local, POEO, POTJ, POR

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.1. Sprijinirea industriei 2.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri M 2.1.1.2

Sprijin pentru dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri în orașele mici sau/și 

comunele județului orientate către promovarea avantajelor existente la nivelul 

acestor UAT-uri, în vederea atrageri de investitori

Buget local, POTJ, POEO, POR

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.1. Sprijinirea industriei 2.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri M 2.1.1.3

Sprijin pentru activitatea de cercetare– dezvoltare– inovare, care să conducă 

la un nivel superior de calificare și productivitate a forței de muncă și să 

asigure o mai strânsă legătură între instituțiile care realizează activități de 

CDI și mediul de afaceri pentru intensificarea transferului rezultatelor CDI 

către mediul de afaceri

Buget local, POR, POTJ, 

POCIDIF

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.1. Sprijinirea industriei 2.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri M 2.1.1.4

Înființarea HUB-urilor inovatoare bazate pe parteneriate relevante între 

mediul de afaceri, unitățile de cercetare-dezvoltare (universități, unități 

publice, unități private etc.) şi administrația publică pentru a stimula transferul 

de tehnologie vizat în principal către sectoarele cu potențial inteligent de 

specializare

Buget local, POR, POCIDIF

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.1. Sprijinirea industriei 2.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri M 2.1.1.5

Sprijin pentru antreprenoriat durabil, lansarea de noi afaceri și dezvoltarea / 

diversificarea activităților IMM-urilor existente în sectoare inovatoare, creative 

și durabile orientate spre digitalizare, tehnologii noi inovatoare, eficiență 

energetică, reducerea deșeurilor, protecția mediului, economie circulară etc.

Buget local, PNS, POEO, 

PODD, POCIDIF

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.1. Sprijinirea industriei

2.1.2. Sprijin pentru dezvoltarea sectoarelor economice care 

valorifică resurse locale 
M 2.1.2.1

Programe de promovare a meșteșugurilor și a comerțului artizanal, viticultura, 

legumicultura etc.
PNS, PNDL, POR, Buget local

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.1. Sprijinirea industriei

2.1.2. Sprijin pentru dezvoltarea sectoarelor economice care 

valorifică resurse locale 
M 2.1.2.2

Promovarea și încurajarea programelor de reducere a birocrației pentru 

mediul de afaceri la nivel local
Buget local

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.1. Sprijinirea industriei

2.1.2. Sprijin pentru dezvoltarea sectoarelor economice care 

valorifică resurse locale 
M 2.1.2.3

Dezvoltarea de programe de sprijin a administrațiilor locale pentru facilitarea 

acordării de servicii pentru mediul de afaceri
Buget local



DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.1. Sprijinirea industriei

2.1.2. Sprijin pentru dezvoltarea sectoarelor economice care 

valorifică resurse locale 
M 2.1.2.4

Sprijinirea cercetării integrată, inovatoare în domeniul pieței forței de muncă 

și al resurselor umane care se se concentreze pe anticiparea 

tendințelor/calificărilor potrivite mediului de afaceri

Buget local, POEO

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.1. Sprijinirea industriei

2.1.2. Sprijin pentru dezvoltarea sectoarelor economice care 

valorifică resurse locale 
M 2.1.2.5

Diversificarea economiei prin înființarea de noi afaceri în industria 

prelucrătoare, în industriile emergente care valorifică materia primă primă 

accesibilă, din agricultură, cu măsuri de durabilitate și eficiență energetică

Buget local, PODD, PNS, 

PNDL, POR

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.2. Sprijinirea agriculturii 2.2.1. Încurajarea dezvoltării legumiculturii și a viticulturii M 2.2.1.1

Dezvoltarea de infrastucturi pentru colectarea, procesarea, depozitarea și 

comercializarea produselor agricole

Buget local, PNS, PNDL, 

PNRR; CNI, PODD, AFM

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.2. Sprijinirea agriculturii 2.2.1. Încurajarea dezvoltării legumiculturii și a viticulturii M 2.2.1.2 Derularea de acțiuni de încurajare a cultivării de cereale și fructe Buget local, PNS, PNDL

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.2. Sprijinirea agriculturii 2.2.1. Încurajarea dezvoltării legumiculturii și a viticulturii M 2.2.1.3 Derularea de acțiuni de încurajare a viticulturii Buget local, PNS, PNDL

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.2. Sprijinirea agriculturii 2.2.1. Încurajarea dezvoltării legumiculturii și a viticulturii M 2.2.1.4

Sprijinirea întreprinderilor și a investitorilor în domeniul legumiculturii la nivel 

de județ

Buget local, PNS, PNDL, 

PNRR; CNI, PODD, AFM

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.2. Sprijinirea agriculturii

2.2.2. Sprijinirea dezvoltării agriculturii ecologice, creșterea 

animalelor, prelucrarea lemnului și pescuit
M 2.2.2.1

Dezvoltarea agriculturii ecologice prin derularea de acțiuni de promovare a 

agriculturii ecologice, sprijinirea afacerilor orientate către agricultura ecologică
Buget local, PNRR

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.2. Sprijinirea agriculturii

2.2.2. Sprijinirea dezvoltării agriculturii ecologice, creșterea 

animalelor, prelucrarea lemnului și pescuit
M 2.2.2.2

Sprijinirea întreprinderilor cu activitate în domeniile de creștere a animalelor, 

prelucrare a lemnului și pescuit
Buget local, PAP

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.2. Sprijinirea agriculturii

2.2.3. Sprijinirea întreprinzătorilor din sectorul agricol în județ, 

precum și a investițiilor în domeniu
M 2.2.3.1

Promovarea la nivel local de programe de sprijin pentru cei care doresc să 

pornească o afacere cu profil agricol în mediul rural
Buget local

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.2. Sprijinirea agriculturii

2.2.3. Sprijinirea întreprinzătorilor din sectorul agricol în județ, 

precum și a investițiilor în domeniu
M 2.2.3.2 Acordarea de facilități pentru întreprinzătorii din sectorul agricol Buget local

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.3. Sprijinirea turismului 2.3.1. Încurajarea turismului M 2.3.1.1

Elaborarea și asigurarea implementării de documente strategice pentru 

dezvoltarea turismului și promovarea județului Dolj ca destinație turistică 

(strategie de dezvoltare și promovare a turismului în județul Dolj, realizare 

logo turistic și elemente de identificare vizuală pentru județ)

Buget local, PNRR, POR, PNDL

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.3. Sprijinirea turismului 2.3.1. Încurajarea turismului M 2.3.1.2 Promovarea obiectivelor turistice relevante la nivel de județ prin campanii Buget local

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.3. Sprijinirea turismului 2.3.1. Încurajarea turismului M 2.3.1.3

Promovarea oportunităților de finanțare care sprijină dezvoltarea turismului la 

nivel de județ
Buget local, PNRR, POR, PNDL

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.3. Sprijinirea turismului 2.3.1. Încurajarea turismului M 2.3.1.4

Sprijinirea turismului durabil, încurajarea noilor afaceri în domeniul turistic, 

care utilizează soluţii eficiente din punct de vedere energetic, precum și 

măsuri de reducere a deșeurilor, digitalizarea, reducerea poluării, 

îmbunătățirea proceselor și conectivității prin utilizarea IT&C

Buget local, PNRR, POR, PNDL

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.3. Sprijinirea turismului 2.3.1. Încurajarea turismului M 2.3.1.5

Participarea la târguri naționale sau internaționale de turism în vederea 

prezentării ofertei turistice a zonei, inițierea unei colaborări constante cu 

Ministerul Turismului în vederea promovării la nivel național și internațional a 

zonei

Buget local, PNDL

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.3. Sprijinirea turismului 2.3.1. Încurajarea turismului M 2.3.1.6

Sprijin pentru creșterea calității serviciilor turistice prin organizarea în 

parteneriat sau sprijinirea organizării unor cursuri de formare profesională în 

domeniul turismului

Buget local, PNRR, POR, PNDL

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.3. Sprijinirea turismului 2.3.2. Modernizarea infrastructurii turistice M 2.3.2.1

Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice
Buget local, POR, PNRR

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.3. Sprijinirea turismului 2.3.2. Modernizarea infrastructurii turistice M 2.3.2.2 Restaurarea obiectivelor culturale și naturale și crearea unor structuri suport Buget local, POR, PNRR, CNI

DDS2. Economie – prosperitate prin 

diversificare și perseverență
OS.2.3. Sprijinirea turismului 2.3.2. Modernizarea infrastructurii turistice M 2.3.2.3

Dezvoltarea de trasee turistice și promovarea acestora în mediul de profil, 

modernizarea și dezvoltarea de marcaje turistice pentru trasee existente și 

altele noi, dezvoltarea căilor de acces către diferitele monumente istorice, 

muzee, alte obiective, renovarea acestora etc. 

Buget local, POR, PNRR



ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului
OS.3.1. Protejarea mediului și managementul deșeurilor

3.1.1. Reevaluarea, îmbunătățirea calității și creșterea ariei de 

acoperire a serviciilor corespunzătoare managementului deșeurilor
M 3.1.1.1

Elaborarea și asigurarea implementării documentelor strategice din domeniul 

managementului deșeurilor (Elaborarea și urmărirea implementării Planului 

Județean de gestionare a deșeurilor)

Buget local, AFM, PODD, PNS

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului
OS.3.1. Protejarea mediului și managementul deșeurilor

3.1.1. Reevaluarea, îmbunătățirea calității și creșterea ariei de 

acoperire a serviciilor corespunzătoare managementului deșeurilor
M 3.1.1.2

Extinderea și modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 

Dolj
Buget local, PNRR

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului
OS.3.1. Protejarea mediului și managementul deșeurilor

3.1.1. Reevaluarea, îmbunătățirea calității și creșterea ariei de 

acoperire a serviciilor corespunzătoare managementului deșeurilor
M 3.1.1.3

Înființarea sistemelor integrate de colectare a deșeurilor agricole 

compostabile (platformă comunală, platforme individuale pentru fermierii mici 

și mijlocii și echipamente personalizate pentru gestionarea compostului)

Buget local, PNRR

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului
OS.3.1. Protejarea mediului și managementul deșeurilor

3.1.1. Reevaluarea, îmbunătățirea calității și creșterea ariei de 

acoperire a serviciilor corespunzătoare managementului deșeurilor
M 3.1.1.4

Colectare, transport și neutralizare animale moarte provenite din gospodăriile 

crescătorilor individuali de animale de pe raza județului Dolj
Buget local, PNRR

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului
OS.3.1. Protejarea mediului și managementul deșeurilor

3.1.1. Reevaluarea, îmbunătățirea calității și creșterea ariei de 

acoperire a serviciilor corespunzătoare managementului deșeurilor
M 3.1.1.5

Derularea de campanii de informare și încurajare a colectării selective a 

deșeurilor la nivelul UAT-urilor din județ; susținerea ecologizării depozitării 

deșeurilor

Buget local

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului
OS.3.1. Protejarea mediului și managementul deșeurilor 3.1.2. Protejarea mediului înconjurător M 3.1.2.1

Proiecte de stabilire a unui sistem de măsurare a nivelului poluării în diferite 

zone ale județului (aer, sol, zgomot)
Buget local, PNRR, PODD

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului
OS.3.1. Protejarea mediului și managementul deșeurilor 3.1.2. Protejarea mediului înconjurător M 3.1.2.2

Elaborarea și asigurarea implementării documentelor strategice din domeniul 

protecției mediului
Buget local

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului
OS.3.1. Protejarea mediului și managementul deșeurilor 3.1.2. Protejarea mediului înconjurător M 3.1.2.3

Sprijin pentru investiții și măsuri de prevenire a riscurilor și măsuri de 

gestionare a riscurilor (gestionarea zonelor deșertificate, regenerarea 

pădurilor etc.)

Buget local, PNRR, PODD

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului
OS.3.1. Protejarea mediului și managementul deșeurilor 3.1.2. Protejarea mediului înconjurător M 3.1.2.4

Renaturarea siturilor contaminate/potențial contaminate pentru a le include în 

circuitul natural
Buget local, POR

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului
OS.3.1. Protejarea mediului și managementul deșeurilor

3.1.3. Prezervare și control situri naturale de importanță de la 

nivelul județului
M 3.1.3.1

Inițierea de programe de prezervare, management și control a siturilor 

naturale de importanță de la nivelul județului
Buget local, POR

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului
OS.3.1. Protejarea mediului și managementul deșeurilor

3.1.3. Prezervare și control situri naturale de importanță de la 

nivelul județului
M 3.1.3.2 Creșterea capacității de manangement a siturilor de tip coridor Buget local, POR

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului

OS.3.2. Sprijin pentru creșterea eficienței și 

diversificarea furnizării energiei

3.2.1. Derularea de programe de reabilitare energetică a clădirilor 

rezidențiale și publice
M 3.2.1.1

Eficientizarea energetică a clădirilor administrative și/sau aparținând 

instituțiilor care furnizează servicii publice
Buget local, AFM, PODD, POR

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului

OS.3.2. Sprijin pentru creșterea eficienței și 

diversificarea furnizării energiei

3.2.1. Derularea de programe de reabilitare energetică a clădirilor 

rezidențiale și publice
M 3.2.1.2 Sprijin pentru eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale Buget local, AFM, PODD, POR

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului

OS.3.2. Sprijin pentru creșterea eficienței și 

diversificarea furnizării energiei

3.2.2. Încurajarea diversificării surselor de energie și a utilizării 

energiei verzi
M 3.2.2.1

Încurajarea diversificării surselor de energie - utilizarea panourilor solare, a 

energiei eoliene – continuarea investițiilor în parcuri eoliene, fotovoltaice, 

studiul identificării optime a mixului energetic pentru judeţ, inclusiv înlocuirea 

încălzirii urbane ineficiente prin utilizarea surselor de energie regenerabilă 

(RES)

Buget local, POTJ

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului

OS.3.2. Sprijin pentru creșterea eficienței și 

diversificarea furnizării energiei

3.2.2. Încurajarea diversificării surselor de energie și a utilizării 

energiei verzi
M 3.2.2.2

Promovarea utilizării energiei verzi pentru instituțiile publice și pentru 

utilizatorii privați
Buget local, POTJ

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului

OS.3.2. Sprijin pentru creșterea eficienței și 

diversificarea furnizării energiei

3.2.2. Încurajarea diversificării surselor de energie și a utilizării 

energiei verzi
M 3.2.2.3

Sprijin pentru reconversia angajaților din producția energiei termice și 

energiei electrice pe bază de combustibili fosili, ai angajaţilor din industria 

prelucrătoare și industria grea etc. (programe de perfecționare/recalificare 

pentru personalul șomer ca rezultat al tranziției de la combustibilii fosili la 

surse verzi de energie)

Buget local, POTJ

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului

OS.3.2. Sprijin pentru creșterea eficienței și 

diversificarea furnizării energiei
3.2.3. Sprijin pentru organizarea/amenajarea teritoriului M 3.2.3.1

Susținerea la nivelul UAT-urilor din județ a unei abordări accelerate a 

procesului de îmbunătățire a serviciilor de intabulare
Buget local

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului

OS.3.2. Sprijin pentru creșterea eficienței și 

diversificarea furnizării energiei
3.2.3. Sprijin pentru organizarea/amenajarea teritoriului M 3.2.3.2

Servicii de elaborare a documentațiilor de amenajare a teritoriului (Planul de 

Amenajare a Teritoriului Județean)
Buget local

ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului

OS.3.2. Sprijin pentru creșterea eficienței și 

diversificarea furnizării energiei
3.2.3. Sprijin pentru organizarea/amenajarea teritoriului M 3.2.3.3

Încurajarea/susţinerea reabilitării și reintegrării siturilor industriale urbane în 

circuit prin proiecte de reînnoire urbană, pentru a crea zone verzi/parcuri și 

locuri de agrement

Buget local, PNRR



ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului

OS.3.2. Sprijin pentru creșterea eficienței și 

diversificarea furnizării energiei
3.2.3. Sprijin pentru organizarea/amenajarea teritoriului M 3.2.3.4

Instalație nouă de încălzire durabilă pentru a sprijini eficiența energetică 

și/sau înlocuirea încălzirii urbane ineficiente prin utilizarea surselor de energie 

regenerabilă (RES), a centralelor electrice mici pentru a deservi zone 

delimitate de clădiri publice, clădiri de afaceri sau clădiri rezidențiale

Buget local, AFM, PODD, POR, 

POTJ

ODC4. Modernizarea administrației publice
OS.4.1. Sprijin pentru eficientizarea administrației 

publice
4.1.1. Elaborare și implementare de strategii, proiecte și investiții M 4.1.1.1

Înființarea/dezvoltarea în continuare și susținerea unor departamente 

funcționale specializate în monitorizarea implementării documentelor 

strategice de la nivelul județului, în realizarea și implementarea proiectelor 

finanțate din fonduri structurale sau alte fonduri disponibile

Buget local

ODC4. Modernizarea administrației publice
OS.4.1. Sprijin pentru eficientizarea administrației 

publice
4.1.1. Elaborare și implementare de strategii, proiecte și investiții M 4.1.1.2

Creșterea pregătirii profesionale a personalului administrativ, cu precădere în 

elaborarea și implementarea de politici publice, planificarea strategică, etc.
Buget local, PNRR

ODC4. Modernizarea administrației publice
OS.4.1. Sprijin pentru eficientizarea administrației 

publice
4.1.2. Reabilitarea și dotarea clădirilor administrative M 4.1.2.1

Reabilitarea clădirilor publice și dotarea acestora cu echipamente necesare 

funcționării corespunzătoare
Buget local, CNI

ODC4. Modernizarea administrației publice
OS.4.1. Sprijin pentru eficientizarea administrației 

publice

4.1.3. Sprijin pentru cooperarea teritorială în plan intern și 

internațional
M 4.1.3.1

Inițierea unor măsuri de promovare a parteneriatelor între autoritățile publice 

din UAT-urile din mediul rural și urban
Buget local

ODC4. Modernizarea administrației publice
OS.4.1. Sprijin pentru eficientizarea administrației 

publice

4.1.3. Sprijin pentru cooperarea teritorială în plan intern și 

internațional
M 4.1.3.2 Dezvoltarea în continuare a cooperării regionale și teritoriale europene Buget local

ODC4. Modernizarea administrației publice
OS.4.1. Sprijin pentru eficientizarea administrației 

publice

4.1.3. Sprijin pentru cooperarea teritorială în plan intern și 

internațional
M 4.1.3.3

Dezvoltarea și funcționalizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Conurbația Jiului” (județele Dolj, Gorj, Hunedoara) în contextul tranziției juste;
Buget local, POTJ

ODC4. Modernizarea administrației publice
OS.4.1. Sprijin pentru eficientizarea administrației 

publice

4.1.3. Sprijin pentru cooperarea teritorială în plan intern și 

internațional
M 4.1.3.4 Înființarea unei Grupări Europene de Cooperare Teritorială; Buget local

ODC4. Modernizarea administrației publice
OS.4.1. Sprijin pentru eficientizarea administrației 

publice

4.1.3. Sprijin pentru cooperarea teritorială în plan intern și 

internațional
M 4.1.3.5

Instituirea unor consorții administrative în unitățile administrativ-teritoriale 

rurale sau predominant rurale învecinate, existente ca zone rurale funcționale
Buget local

ODC4. Modernizarea administrației publice OS.4.2. Facilitarea și promovarea soluțiilor „smart”
4.2.1. Digitalizarea administrației publice județene și promovarea 

digitalizării la nivel local 
M 4.2.1.1

Finanțarea infrastructurilor critice necesare asigurării unor servicii publice 

esențiale;
Bugel local, POCIDIF

ODC4. Modernizarea administrației publice OS.4.2. Facilitarea și promovarea soluțiilor „smart”
4.2.1. Digitalizarea administrației publice județene și promovarea 

digitalizării la nivel local 
M 4.2.1.2

Digitalizarea bazelor de date existente la nivelul Consiliului Județean sau/și a 

instituțiilor subordonate şi susţinerea interconectării la nivelul instituţiilor 

publice din judeţ, inclusiv digitalizarea serviciilor forței de muncă

Bugel local, PNRR

ODC4. Modernizarea administrației publice OS.4.2. Facilitarea și promovarea soluțiilor „smart”
4.2.1. Digitalizarea administrației publice județene și promovarea 

digitalizării la nivel local 
M 4.2.1.3 Susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local Bugel local, POR

ODC4. Modernizarea administrației publice OS.4.2. Facilitarea și promovarea soluțiilor „smart”
4.2.1. Digitalizarea administrației publice județene și promovarea 

digitalizării la nivel local 
M 4.2.1.4

Sprijinirea formării profesionale continue a funcționarilor publici/personalului 

contractual, cu precădere pentru dobândirea de competențe digitale avansate
Bugel local, PNRR, POAT

ODC4. Modernizarea administrației publice OS.4.2. Facilitarea și promovarea soluțiilor „smart”

4.2.2. Continuarea promovării ideilor și identificarea soluțiilor de 

tip Smat Village, Smart City, Smart County și Smart Territory în 

județ 

M 4.2.2.1 Promovarea introducerii soluțiilor „smart city” și „smart village” la nivel de UAT Buget local, PNRR

ODC4. Modernizarea administrației publice OS.4.2. Facilitarea și promovarea soluțiilor „smart”

4.2.2. Continuarea promovării ideilor și identificarea soluțiilor de 

tip Smat Village, Smart City, Smart County și Smart Territory în 

județ 

M 4.2.2.2
Introducerea mecanismului de bugetare participativă și promovarea utilizării 

acestui mecanism la nivelul UAT-urilor
Buget local, PNRR

ODC4. Modernizarea administrației publice OS.4.2. Facilitarea și promovarea soluțiilor „smart”

4.2.2. Continuarea promovării ideilor și identificarea soluțiilor de 

tip Smat Village, Smart City, Smart County și Smart Territory în 

județ 

M 4.2.2.3
Calificarea funcționarilor publici (nivel local și central) pentru îndeplinirea 

funcției de „expert în dezvoltare durabilă”
Buget local, PNRR


