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ANEXA 1. Lista intervențiilor propuse la nivelul județului Dolj 2021-2027 

 
DDS1. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Dolj 

OS.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport, tehnice și edilitare 

Axa prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de transport și creșterea accesibilității intra-

judetene, regionale și la rețeaua TEN-T 

M 1.1.1.1 Modernizarea infrastructurii de transport rutier 

Acțiuni orientative: 

1. Extinderea/ Modernizarea/ Reabilitarea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței rutiere pe drumurile 
județene; 

2. Construirea unor noi segmente de drum județean în vederea conectării cu drumul expres DX12 Craiova-
Pitești; 

3. Asigurarea legăturii județului Dolj cu celelalte județe/ regiuni ale țării prin construirea de autostrăzi/ drumuri 

express; 
4. Implementarea soluțiilor de descongestionare a traficului în mediul urban, inclusiv centuri sau variante 

ocolitoare; 
5. Modernizarea/ Reabilitarea drumurilor orășenești și comunale, precum și a altor drumuri de interes local; 

6. Îmbunătățirea accesibilității transfrontaliere, inclusiv implementarea soluțiilor de transport durabil în zona 

transfrontalieră. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027:  

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

1.1.1.1 

Modernizarea DJ 641, tronsonul cuprins între 
limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu 
DN 65 (km 43+313 /43+338) – intersecția cu DN 
65C (km 59+426) 

40.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; POAT; 

POR-P5 

1.1.1.2 
Modernizarea DJ 641 – DN 65C (km 59+426) - 
limita intravilan Craiova 

NA 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; POR-

P5; PNIAS 

1.1.1.3 
Construire drum județean pentru accesul la 
Spitalul Regional de Urgență Craiova 

5.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; POR-

P5; PNDL; CNI 

1.1.1.4 
Modernizare DJ 652B, DN 65C- Călineşti– Lim. 
Jud. Olt, km 0+000-4+430 

10.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNIAS; 

POR-P5  

1.1.1.5 

Modernizare DJ606A, Breasta (DJ 606) Obedin – 
Mihaita – Potmeltu – Coțofenii din Dos –  Scăești 
– Valea lui Patru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C) 
– Iordăchești – Piria – Lim. Jud. Mehedinți, km 
0+000 – km 43+226 

40.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNIAS; 

POR-P5 

1.1.1.6 

Modernizare și consolidare DJ 606B, Breasta (DJ 

606A)–Crovna–Rasnicu Batrân–Corniţa–
Cernăteşti–Țiu– Bărboi - Greceşti–Grădiştea –
Busu - Limită  Jud. Mehedinți,  tronson km 
0+000-13+000 

15.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNIAS; 

POR-P5 

1.1.1.7 Modernizare DJ 553 Calafat - Maglavit 45.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local; 
Interreg RO-BG; 

POR-P5 

1.1.1.8 Modernizare DJ 552 E Bucovăț - Sărbătoare 15.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNIAS; 

POR-P5 

1.1.1.9 
Modernizarea/reabilitarea altor drumuri 
județene pentru asigurarea unei mai bune 
legături la TEN-T  

NA 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNIAS; 

POR-P5 

1.1.1.10 
Construirea variantă ocolitoare a municipiului 
Băilești - Centura Est 

10.000.000 

Consiliul Județean 
Dolj 

Consiliul Local 

Băilești 

Buget local; PNDL; 
PNIAS; POR-P5 
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M 1.1.1.2 Modernizarea infrastructurii de transport aerian 

Acțiuni orientative:  

1. Extinderea/ Modernizarea Aeroportului Internațional Craiova și a spațiilor de servicii conexe;  
2. Creșterea gradului de siguranță și securitate a Aeroportului Internațional Craiova; 

3. Tranziția digitală și verde în cadrul Aeroportului Internațional Craiova; 
4. Creșterea numărului de destinații internaționale; 

5. Crearea capacității de transport mărfuri în cadrul Aeroportului Internațional Craiova; 

6. Îmbunătățirea accesibilității pasagerilor în cadrul Aeroportului Internațional Craiova (acces rutier, feroviar, 

mijloace de transport în comun etc.). 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

1.1.1.11 
Extinderea și modernizarea Aeroportului 
Internațional Craiova 

98.000.000 
Consiliul Județean Dolj 

Aeroportul Internațional Craiova 
Buget local; 

POT 

1.1.1.12 
Modernizare și extindere parcare 
Aeroport Internațional Craiova  

500.000 
Consiliul Județean Dolj 

Aeroportul Internațional Craiova 
Buget local 

1.1.1.13 

Amenajarea terenului din vecinătatea 
Aeroportului Craiova în vederea 
extinderii activităților economice conexe 
aeroportului 

5.000.000 Aeroportul Internațional Craiova 
Buget local; 

POR-P5 

1.1.1.14 
Construirea unei subunități de 
intervenție la Aeroportul Internațional 
Craiova 

6.000.000 
Inspectoratul Situațiilor de 

Urgență Dolj 

Buget local; 
Interreg RO-

BG 

1.1.1.15 
Creșterea gradului de siguranță și 
securitate a Aeroportului Internațional 
Craiova în contextul tranziției verzi 

8.800.000 
Consiliul Județean Dolj 

Aeroportul Internațional Craiova 
Buget local; 

POT 

1.1.1.16 
Transformarea și tranziția digitală la 
Aeroportul Internațional Craiova 

1.500.000 
Consiliul Județean Dolj 

Aeroportul Internațional Craiova 
Buget local; 

POT; POR-P5  

1.1.1.17 
Tranziția Aeroportului Internațional 
Craiova către un Aeroport Verde 

13.800.000 Aeroportul Internațional Craiova 
Buget local; 
POT; AFM 

1.1.1.18 

Crearea unor conexiuni între Aeroportul 
Internațional Craiova și centrul 
municipiului/ zone limitrofe și 
dezvoltarea unui sistem de management 
al traficului 

NA 
Consiliul Județean Dolj 

Aeroportul Internațional Craiova 
Buget local; 

POR-P5 

 

M 1.1.1.3 Modernizarea infrastructurii de transport inter și multimodal 

Acțiuni orientative:  

1. Dezvoltarea transportului inter/multimodal de marfă rutier/feroviar/aerian/fluvial, prin construirea de centre 

logistice și terminale; 

2. Dezvoltarea transportului intermodal de pasageri. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

1.1.1.19 
Construirea și operaționalizarea unui centru 
logistic intermodal în județul Dolj 

20.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; POT 

 

M 1.1.1.4 Decarbonizarea transportului în vederea creșterii sustenabilității 

Acțiuni orientative:  

1. Modernizarea și eficientizarea infrastructurii feroviare la nivelul județului Dolj; 
2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare la nivelul județului Dolj; 

3. Dezvoltarea și eficientizarea transportului fluvial transfrontalier; 
4. Îmbunătățirea condițiilor de navigabilitate pe fluviul Dunărea, inclusiv dezvoltarea și implementarea 

strategiilor, instrumentelor și aplicațiilor comune pilot, prin proiecte trasfrontaliere; 

5. Extinderea infrastructurii velo, inclusiv prin cooperare transfrontalieră în contextul Eurovelo 6; 
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6. Amenajarea parcărilor inteligente; 
7. Îmbunătățirea infrastructurii pietonale la nivelul județului Dolj; 

8. Construirea de infrastructură și achiziția de echipamente necesare transportului electric/ecologic; 
9. Sprijinirea implementării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă; 

10. Măsuri de protecție a mediului înconjurător de-a lungul coridoarelor de transport rutier; 
11. Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru o utilizare eficientă a transportului public de pasageri; 

12. Mobilitate urbană verde, respectiv sisteme de transport inteligente, sisteme inteligente de management 

urban, crearea/ extinderea/ modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători (e-bilete sau e-
ticketing) și alte infrastructuri TIC; 

13. Alte proiecte de tip smart și green transport. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

1.1.1.20 
Înființare infrastructură velo la nivelul județului 
Dolj 

1.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local; POR-
P4; POR-P5; 

Interreg VI A RO-
BG; PNRR 

 

Axa prioritară 1.1.2. Continuarea proiectelor de extindere și îmbunătățire a infrastructurii 

tehnice și edilitare din cadrul județului 

M 1.1.2.1 Extinderea/ Modernizarea sistemelor de apă și apă uzată și a infrastructurii de gospodărire 

a apelor 

Acțiuni orientative:  

1. Continuarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj; 

2. Extinderea sistemelor de apă și canalizare; 
3. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți; 

4. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente; 

5. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare 
a apei la acumulări existente; 

6. Alte măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor și sustenabilitatea investițiilor (automatizări, SCADA, 

GIS, contorizări etc.). 

 

M 1.1.2.2 Extinderea/ Modernizarea altor elemente de infrastructură tehnică și edilitară 

Acțiuni orientative:  

1. Dezvoltarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale;  

2. Creșterea accesului populației la rețeaua de alimentare cu energie electrică; 

3. Dezvoltarea, modernizarea și eficientizarea iluminatului public; 

4. Creșterea accesului populației la internet. 

 

OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 

Axa prioritară 1.2.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale și creșterea accesului populației 

la serviciile de educație și formare profesională 

M 1.2.1.1 Dezvoltarea infrastructurii educaționale aferente nivelului antepreșcolar și preșcolar și a 

celei aferente învățământului preuniversitar 

Acțiuni orientative:  

1. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar; 
2. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru  învățământul primar și secundar, inclusiv 

învățământul special; 
3. Aplicarea conceptului de scoli „verzi” și achiziționarea de microbuze verzi;  

4. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea taberelor de elevi și preșcolari; 
5. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/ atelierele școlare; 

6. Dezvoltarea învățământului dual și a parteneriatului cu mediul economic, inclusiv campusuri și constituirea 
unui consorțiu regional pentru învățământul profesional și tehnic; 
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7. Creșterea atractivității învățământului vocațional, profesional și tehnic; 
8. Echiparea laboratoarelor de informatică și a atelierelor din unitățile de învățământ profesional și tehnic; 

9. Transformarea liceelor agricole din județul Dolj în centre de profesionalizare; 
10. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, inclusiv cel 

special; 
11. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere și orientare ale CJRAE; 

12. Proiecte de înființare și modernizare servicii conexe (afterschool, scoală după scoală) și de asigurare a 

accesului la servicii de educație culturală și artistică copiilor din grupurile defavorizate etc.; 
13. Proiecte de prevenire a abandonului școlar și educație incluzivă; 

14. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; 
15. Cooperarea transfrontalieră în domeniul educației, pentru infrastructură și facilități educaționale, cu accent 

pe digitalizare, schimburi, planuri comune, stagii transfrontaliere etc.; 
16. Sprijinirea Grupurilor de Acțiune Locală din domeniul educației și parteneriate cu ONG-uri; 

17. Construirea de locuințe pentru specialiștii din învățământ. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

1.2.1.1 
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 
Special Beethoven și a Centrului Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Dolj 

5.000.000 
Consiliul 

Județean Dolj 

Buget local; 
PNRR  

POR-P6; AFM 

1.2.1.2 Dotarea și modernizarea Școlii Speciale „Sf. Mina” 3.000.000 
Consiliul 

Județean Dolj 
Buget local; 

POR-P6; POIDS 

1.2.1.3 
Modernizare, extindere și dotare Școala Populară de Arte și 
Meserii „Cornetti” 

6.000.000 
Consiliul 

Județean Dolj 
 POR-P6; POIDS 

1.2.1.4 
Laboratorul Viitorului – pregătirea tinerilor din județul Dolj 
pentru meseriile viitorului 

1.000.000 

Consiliul 
Județean Dolj 

Biblioteca 
Județeana 

Buget local; 
PNRR;  Interreg 
RO-BG; POR-P6 

1.2.1.5 

Reabilitarea și modernizarea clădirilor publice în care își 
desfășoară activitatea Școala Specială „Sfântul Mina”, 
situate în str. George Enescu nr.7, municipiul Craiova, 
județul Dolj 

3.000.000 
Consiliul 

Județean Dolj 
Buget local, 

PNRR, POR-P6 

1.2.1.6 Promovarea de Tradiții, Artă și Meșteșuguri 5.500.000 

Consiliul 
Județean Dolj 

Școala 
Populară de 

Arte și Meserii 
„Cornetti”   

Buget local; 
Intereg RO-BG 

1.2.1.7 

Platformă e-learning și dotare pentru școlile speciale din 
subordinea CJ Dolj pentru dezvoltarea competențelor 
digitale ale elevilor cu dizabilități și dotare laboratoare de 
informatică cu echipamente ITC  pentru elevi cu dizabilități 

3.000.000 
Consiliul 

Județean Dolj 
Buget local, 

POR-P6; PNRR 

 

M 1.2.1.2 Dezvoltarea infrastructurii educaționale aferente aferente învățământului universitar 

Acțiuni orientative:  

1. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul terțiar; 
2. Susținerea digitalizării instituțiilor de învățământ terțiar și pregătirea acestora pentru profesiile viitorului; 

3. Susținerea formării competențelor IT certificate la nivelul nespecialiștilor, în vederea valorificării superioare 

a investițiilor în digitalizare; 
4. Dezvoltarea și reabilitarea  infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere); 

5. Măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar, de creștere a accesului la studii universitare și 
de stimulare a excelenței în pregătirea tinerilor; 

6. Dezvoltarea învățământului dual universitar tehnologic prin parteneriate ale universității cu entitățile de 
cercetare și mediul de afaceri regional, național și transfrontalier; 

7. Dezvoltarea programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii; 
8. Dezvoltarea bazei materiale a laboratoarelor de CDI ale instituțiilor de învățămant superior și susținerea 

activității centrelor și infrastructurilor universitare de cercetare aplicată; 

9. Dezvoltarea activităților de CDI din cadrul facultăților care asigură specialiștii pentru implementarea 
regională a conceptului  Agricultura 4.0; 

10. Proiecte de cooperare transfrontalieră în învățământul terțiar. 
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M 1.2.1.3 Creșterea accesului populației la servicii de formare și ocupare 

Acțiuni orientative:  

1. Proiecte de valorificare a potențialului tinerilor pe piața muncii, inclusiv tineri NEET; 
2. Dezvoltarea economiei sociale prin înființarea de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție; 

3. Măsuri de creștere a accesului pe piața muncii pentru grupuri ce provin din zone dezavantajate;  
4. Programe de formare antreprenorială;  

5. Încurajarea participării la învățarea pe tot parcursul vieții, inclusiv calificarea/ recalificarea forței de muncă 

și dobândirea de competențe cerute de piața muncii și de meseriile viitorului; 
6. Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională a adulților la nivel județean; 

7. Dezvoltarea unor competențe profesionale în vederea adoptării tehnologiilor avansate în domeniile de 
specializare inteligentă; 

8. Crearea de sisteme informaționale pentru consolidarea tuturor datelor pentru piața muncii (informații 
actualizate despre noi profesii, potențial, cerințe, concurență etc., inclusiv instrumente de evaluare și 

consiliere); 
9. Cercetare integrată și inovatoare în domeniul pieței forței de muncă și a resurselor umane; 

10. Proiecte pentru capital uman în contextul tranziției verzi. 

 

Axa prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și creșterea accesului populației la 

serviciile de sănătate publică 

M 1.2.2.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii medicale cu impact major 

Acțiuni orientative:  

1. Sprijinirea proiectului de construire a Spitalului Regional Craiova;  

2. Dotarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dezvoltarea/ construirea infrastructurii medicale publice 
în domenii de specialitate importante: pediatrie, cardiologie, TB și pneumo-ftiziologie etc.; 

3. Dotarea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea/ construcția infrastructurii necesare depistării, 
diagnosticării și tratării pacienților oncologici în cadrul SCJUC; 

4. Consolidarea, modernizarea și dotarea clădirii SCJUC; 
5. Dotarea/ modernizarea/ reabilitarea /extinderea infrastructurii și serviciilor în domeniul geneticii medicale, 

bolilor rare, inclusiv cercetare-dezvoltare;  
6. Adoptarea tehnologiilor medicale inovative și avansate, inclusiv în chirurgia robotică;  

7. Extinderea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea/ dezvoltarea structurilor integrate de preluare și îngrijire a 

pacientului critic, inclusiv copii (ATI, UPU). 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

1.2.2.1 
Adoptarea tehnologiilor medicale inovative și 
avansate, inclusiv în chirurgia robotică la 
Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova 

10.000.000 
Spitalul Clinic 
Județean de 

Urgență Craiova 

Buget local; Buget 
de stat; POS 

1.2.2.2 
Dezvoltarea capacității de depistare, 
diagnosticare, tratare a pacienților în oncologia 
pediatrică din județul Dolj 

20.000.000 

Consiliul Județean 
Dolj 

Spitalul Clinic 
Județean de 

Urgență Craiova 
Universitatea de 

Medicină și 
Farmacie Craiova 

POS 

1.2.2.3 
Modernizare și extindere Spitalul de 
Pneumoftiziologie Leamna și dotarea acestuia cu 
echipamente medicale 

5.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNRR; 

POS 

1.2.2.4 
Dotare și extindere radiologie și laborator 
investigații paraclinice  - Spitalul de 
Pneumoftiziologie Leamna 

2.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNRR; 

POS 

1.2.2.5 
Proiecte de dotare cu echipamente medicale și 
mobilier a Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Craiova  

10.000.000 

Consiliul Județean 
Dolj 

Spitalul Clinic 
Județean de 

Urgență Craiova 

Buget local; PNRR; 
POS 
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Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 

Sursa de 

finanțare 

1.2.2.6 
Dotare ambulatoriu de specialitate în Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Craiova 

3.500.000 

Consiliul Județean 
Dolj 

Spitalul Clinic 
Județean de 

Urgență Craiova 

Buget local; PNRR; 
POS 

1.2.2.7 
Amenajare incintă Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Craiova 

500.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; POR-P3 

1.2.2.8 
Consolidarea și modernizarea Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Craiova 

40.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; Buget 
de stat; PNRR; POS 

 

M 1.2.2.2 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii prespitalicești și de interes local 

Acțiuni orientative:  

1. Modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dezvoltarea/ construirea unităților sanitare de interes municipal, 

orășenesc, local; 
2. Dotarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea unităților sanitare/a altor structuri publice din județul Dolj 

care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ asistență medicală ambulatorie; 
3. Dezvoltarea rețelei de centre comunitare integrate, achiziționarea de unități/ caravane mobile, 

modernizarea cabinetelor medicale de familie în vederea creșterii accesului populației rurale și marginalizate 
la servicii medicale primare; 

4. Dezvoltarea/ înființarea serviciilor stomatologice școlare; 

5. Construirea de locuințe pentru specialiști din sănătate. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 

(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

1.2.2.9 
Modernizarea, extinderea și dotarea cu aparatură şi 
echipamente medicale a Spitalului Orășenesc 
„Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni,  județul Dolj 

3.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; 

POS 

 

M 1.2.2.3 Modernizarea și dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative și îngrijiri medicale pe termen 

lung 

Acțiuni orientative:  

1. Dotarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea unităților medico-sociale din județul Dolj care furnizează 
servicii medicale specifice persoanelor vulnerabile, inclusiv îngrijiri de lungă durată; 

2. Crearea de servicii/ dotarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea unităților sanitare care furnizează 

servicii de paliație şi îngrijiri medicale pe termen lung, inclusiv paliație oncologică. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

1.2.2.10 

Modernizarea, dotarea și extinderea unităților 
medicale din județul Dolj, în vederea creșterii 
capacității de furnizare servicii de îngrijire pe 
termen lung 

5.000.000 

Consiliul Județean 
Dolj 

Unități Medico-
Sociale 

Buget local; Buget 
de stat; POS 

1.2.2.11 

Construirea și dotarea unui corp de clădire în 
incinta Spitalului Clinic Județean Craiova destinat 
furnizării serviciilor paliative pentru bolnavii 
oncologici 

5.000.000 

Consiliul Județean 
Dolj 

Spitalul Clinic 
Județean de 

Urgență Craiova 

Buget local; Buget 
de stat; POS 
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M 1.2.2.4 Cercetare, inovare, digitalizare și cooperare în domeniul sănătății 

Acțiuni orientative:  

1. Inovare prin implementarea de soluții de cercetare cu aplicabilitate în domeniul sănătății; 
2. Digitalizarea unităților sanitare; 

3. Telemedicină; 

4. Cooperarea transfrontalieră în domeniul sănătății. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

1.2.2.13 
Digitalizare Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Craiova 

10.000.000 

Consiliul Județean 
Dolj 

Spitalul Clinic 
Județean de 

Urgență Craiova 

POIDS 

1.2.2.14 
Digitalizare Spitalul de Pneumoftziologie Leamna 
Dolj 

1.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
POIDS 

1.2.2.15 
Digitalizare Spitalul Orășenesc „Așezămintele 
Brâncovenești” Dăbuleni 

1.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
POIDS 

 
Axa prioritară 1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale și creșterea accesului populației la 

serviciile sociale 

M 1.2.3.1 Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile sociale 

Acțiuni orientative:  

1. Reabilitarea, consolidarea și modernizarea centrelor de zi și centrelor de servicii de recuperare neuromotorie 

ambulatorii; 
2. Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi/ reabilitare pentru copiii cu dizabilități (centre/ servicii mobile); 

3. Reabilitarea și construirea de locuințe protejate; 
4. Renovarea/ dotarea serviciilor comunitare și/ sau serviciilor de îngrijire de zi pentru persoanele cu 

dizabilități; 
5. Renovare/ construire centre respiro pentru persoanele cu dizabilități și familiile/ îngrijitorii acestora; 

6. Sprijinirea infrastructurii echipelor mobile de reabilitare; 

7. Achiziționarea de echipamente asistive, dispozitive asistive pentru persoane cu dizabilități;  
8. Creșterea accesului profesioniștilor din domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități la 

programe de formare/ formare continuă; 
9. Promovarea parteneriatului cu sectorul non-guvernamental pentru servicii destinate persoanelor cu 

dizabilități. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 

totală 
(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 

Sursa de 

finanțare 

1.2.3.1 
Sprijinirea infrastructurii echipelor mobile pentru 
persoane adulte cu dizabilități Craiova și Filiași și 
pentru copii în cadrul DGASPC Dolj   

2.000.000 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 
Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

1.2.3.2 
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în 
urban și în zone rurale 

700.000 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 
Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

1.2.3.3 
Acordarea de servicii sociale și extinderea pentru 
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități Călărași 

800.000 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 
Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

1.2.3.4 
Extinderea și modernizarea Centrului de 
Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol Andrei” 

1.000.000 

Direcția Generală 

de Asistență Socială 
și Protecția 

Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

1.2.3.5 
Renovarea și dotarea cu echipamente asistive 
performante a centrelor de 

3.500.000 
Direcția Generală 

de Asistență Socială 
Buget local; POIDS; 

PNDL; CNI 
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Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 

Sursa de 

finanțare 

recuperare/(re)abilitare care acordă servicii 
sociale persoanelor cu dizabilități 

și Protecția 
Copilului Dolj 

1.2.3.6 

Extinderea Centrului de Îngrijire și Asistență 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 
Ciupercenii Noi și Centrul de Îngrijire și Asistență 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Călărași 

2.500.000 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 
Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

1.2.3.7 
Modernizarea Centrului de Recuperare și 
Reabilitare „Vis de copil” 

2.000.000 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 
Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

1.2.3.8 
Renovarea și dotarea Centrului de Recuperare și 
Reabilitare „Sf. Apostol Andrei” 

4.000.000 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 

Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

1.2.3.9 
Renovarea și dotarea Centrului de Recuperare și 
Reabilitare „Floare de colț” Băilești 

5.500.000 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 
Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

1.2.3.10 
Dezvoltarea servicilor de îngrijire din zonele 
urbane și rurale 

800.000 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 
Copilului Dolj 

Buget local; PNRR; 
POIDS 

1.2.3.11 
Înființarea unui centru pentru vârstnici în 
municipiul Craiova, de către DGASPC Dolj 

4.500.000 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 
Copilului Dolj 

Buget local; PNRR; 
POIDS 

1.2.3.12 
Achiziționarea de echipamente asistive 
performante pentru centrele subordonate 
DGASPC Dolj 

1.000.000 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 
Copilului Dolj 

Buget local; PNRR; 
POIDS 

1.2.3.13 
Sprijin pentru achiziționarea de echipamente 
(auto, truse fizio-kineto-medicale etc.) pentru 
echipa mobilă 

1.000.000 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 
Copilului Dolj 

POIDS 

1.2.2.14 
Caravana sănătăţii pentru grupuri vulnerabile din 
judeţul Dolj 

1.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local, PNRR, 
PNDL, CNI, POS 

 

M 1.2.3.2 Creșterea accesului persoanelor din comunități vulnerabile la serviciile sociale 

Acțiuni orientative:  

1. Construirea unor centre/ centre sportive/ centre de zi pentru copiii vulnerabili sau supuși riscurilor; 
2. Incluziunea socială a copiilor vulnerabili prin implicarea în activități sportive sau culturale, participarea la 

tabere; 

3. Sprijinirea tinerilor în procesul de dezinstituționalizare; 
4. Înființarea de centre de îngrijire de zi și de reabilitare, asigurarea de servicii de îngrijire la domiciliu, servicii 

suport și de locuire pentru persoanele vârstnice; 
5. Construirea sau reabilitarea locuințelor sociale; 

6. Dezvoltarea serviciilor și infrastructurilor sociale și de sprijin în comunitățile rurale și marginalizate, inclusiv 
comunitățile de romi; 

7. Sprijinirea autorităților locale în vederea reglementării situației așezărilor informale, inclusiv ale 
comunităților de romi; 

8. Creșterea accesului profesioniștilor din domeniul serviciilor sociale destinate comunităților vulnerabile la 

programe de formare/ formare continuă; 
9. Promovarea parteneriatului cu sectorul non-guvernamental pentru servicii destinate comunităților 

vulnerabile. 
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Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

1.2.3.15 
Amenajarea și dotarea spațiilor de recreere și 
socializare în centrele rezidențiale și centrele de 
zi 

6.500.000 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 
Copilului Dolj 

Buget local; PNRR; 
POIDS 

1.2.3.16 
Înființarea a minim 4 locuințe protejate în 
municipiul Craiova 

2.000.000 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 
Copilului Dolj 

Buget local; PNRR; 
POIDS 

 

M 1.2.3.3 Dezvoltarea locală prin implicarea comunității în proiecte sociale și de incluziune 

Acțiuni orientative:  

1. Sprijinirea Grupurilor de Acțiune Locală în mediul urban pentru persoane și comunități vulnerabile/ 
marginalizate/ dezavantajate, inclusiv rome; 

2. Sprijinirea Grupurilor de Acțiune locală în mediul rural pentru persoane și comunități vulnerabile/ 

marginalizate/ dezavantajate, inclusiv rome. 

 

Axa prioritară 1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor culturale, sportive 

și de tineret 

M 1.2.4.1 Dezvoltarea infrastructurii culturale  

Acțiuni orientative:  

1. Dezvoltarea și punerea în valoare a patrimoniului turistic cultural, în special în zone rurale care dispun de 

un potențial turistic important (ex: zona culelor oltenești); 
2. Restaurarea/ protecția/ reabilitarea/ dotarea/ modernizarea și consolidarea infrastructurilor culturale 

existente, inclusiv a monumentelor istorice cu sau fără funcțiune culturală; 

3. Construcția de noi edificii culturale și cultural-turistice, atât în mediul urban cât și în mediul rural; 
4. Promovarea schimburilor culturale transfrontaliere, inclusiv crearea de produse și servicii comune; 

5. Promovarea proiectelor și activităților de educație informală prin cultură; 
6. Proiecte și activități pentru zonele defavorizate din punct de vedere cultural; 

7. Creșterea accesibilității infrastructurii culturale; 
8. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a zonelor centrale istorice și a zonelor construite protejate 

din mediul urban; 
9. Măsuri de expunere, protecție, conservare, restaurare și digitalizare a patrimoniului cultural mobil şi imobil; 

10. Modernizarea, extinderea și diversificarea serviciilor Bibliotecii Județene, precum și a rețelei publice de 

biblioteci locale și specializate. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de finanțare 

1.2.4.1 

Amenajarea unui centru cultural, etnografic și 
educativ în aer liber, de tip muzeu al satului, în 
comuna Cernătești, sub coordonarea Muzeului 
Olteniei 

15.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
POR-P7; Interreg RO-

BG; PNRR 

1.2.4.2 
Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului 
istoric categoria B din strada Jiețului nr.19 – actuala 
Școală Populară de Arte și Meserii Cornetti 

3.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local;  PNRR; 
POR-P7, Interreg RO-

BG 

1.2.4.3 
Reabilitare clădire corp C3 al Bibliotecii Județene 
Alexandru și Aristia Aman situat în centrul istoric al 
municipiului Craiova 

1.500.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local, PNRR; 

POR-P3 

1.2.4.4 
Revitalizarea spațiului urban din str. Mihail 
Kogalniceanu, în scop cultural și turistic prin 
construirea unei secții a Muzeului de Artă Craiova 

7.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local;  PNRR; 
POR-P7, Interreg RO-

BG 

1.2.4.5 
Palatul Culturii - Dezvoltarea unui pol de turism 
cultural regional și stimularea creativității și 
facilitarea legăturilor inovative în comunitate prin 

5.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local;  PNRR; 
POR-P7, Interreg RO-

BG 
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Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de finanțare 

reabilitarea și consolidarea unui monument istoric 
din municipiul Craiova 

1.2.4.6 
Restaurarea și punerea în valoare cultural-turistică 
a Casei memoriale Elena Farago, monument aflat în 
centrul istoric al Craiovei 

1.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local;  PNRR; 
POR-P7, Interreg RO-

BG 

1.2.4.7 
Reabilitarea conacului Săulescu și înființarea unui 
centru turistic 

2.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local;  PNRR; 
POR-P7, Interreg RO-

BG 

1.2.4.8 
Punerea în valoare turistică a Castrului Roman de la 
Răcari  

500.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local;  PNRR; 
POR-P7, Interreg RO-

BG 

 

M 1.2.4.2 Dezvoltarea infrastructurii de tineret și sport 

Acțiuni orientative:  

1. Modernizarea, extinderea și diversificarea infrastructurii sportive și conexe sau administrative din mediul 

urban, inclusiv pentru sportul de performanță și la nivel olimpic; 
2. Construirea de noi infrastructuri sportive și modernizarea celor existente în mediul rural; 

3. Programe de încurajare a practicării sportului, inclusiv de performanță, de către tineri și copii;  
4. Organizarea unor evenimente sportive de anvergură; 

5. Dezvoltarea rețelei de centre de tineret prin înființarea unor centre multidisciplinare; 
6. Construirea de locuințe pentru tineri; 

7. Programe de finanțare nerambursabilă pentru tineret și sport finanțate din bugetul Consiliului Județean 

Dolj; 
8. Cooperare transfrontalieră și internațională în domeniul tineret și sport; 

9. Parteneriate cu organizațiile non guvernamentale pentru activități în folosul tinerilor; 
10. Organizarea unor evenimente dedicate tinerilor, inclusiv prin implicarea instituțiilor din subordinea 

Consiliului Județean Dolj; 

11. Încurajarea dialogului instituțiilor publice cu reprezentanții tinerilor și sportivilor. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de finanțare 

1.2.4.9 
Dezvoltarea rețelei de centre de tineret în jud. Dolj 
prin crearea de centre în mediul urban, cât și în 
mediul rural 

2.500.000 
Direcția Județeană 

pentru Sport și 
Tineret Dolj 

Buget local; PNRR; 
POIDS; POR-P6 

1.2.4.10 
Construirea unui Complex Sportiv multifuncțional pe 
amplasamentul Stadionului Tineretului 

20.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; Buget 

de stat; CNI 

1.2.4.11 
Organizarea unei competiții de fotbal la baza sportivă 
Centrul Turistic pentru Agrement și Sport 

300.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local, Interreg 

RO-BG 

 

 

 

 

 

 

 

 



 S t r a t e g i a  d e  D e z vo l t a r e  a  J u de ț u l u i  D o l j  
2 0 2 1 - 2 0 2 7  

 

  

 

Pagina 18 

DDS2. Dezvoltarea economică a județului Dolj 

OS. 2.1. Industrie și servicii competitive și inovatoare 

Axa prioritară 2.1.1. Impulsionarea creșterii și competitivității întreprinderilor în contextul 

tranziției verzi 

M 2.1.1.1 Dezvoltarea infrastructurii suport pentru afaceri 

Acțiuni orientative:  

1. Înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri pentru diversificare 

și reconversie economică, inclusiv în domeniul tranziției juste; 

2. Înființarea de noi parcuri industriale/tehnologice și dezvoltarea celor existente. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 

totală (euro) 
Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de finanțare 

2.1.1.1 Înființare parc industrial nr. 3 5.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local;  
POR-P1; POTJ; 

Program Transnațional 
Dunărea 

2.1.1.2 
Dezvoltarea și operaționalizarea unui 
incubator afaceri în incinta HIGH TECH 
Park  

5.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local;  
POR-P1; POTJ; 

Program Transnațional 
Dunărea 

2.1.1.3 
Amenajare Parc Tehnologic Universitar 
„IT” Craiova 

20.000.000 

Consiliul Județean 
Dolj 

Universitatea din 
Craiova 

Buget local; PNRR; 
POTJ; POR-P1 

 

M 2.1.1.2 Acțiuni de sprijinire și dialog cu mediul de afaceri 

Acțiuni orientative:  

1. Sprijin pentru inițierea de noi afaceri și dezvoltarea/diversificarea activităților IMM-urilor existente în 

sectoare inovatoare, creative și durabile orientate spre digitalizare, noi tehnologii inovatoare, eficiență 
energetică, energie regenerabilă, reducerea deșeurilor, protecția mediului, economie circulară și turism, 

inclusiv prin POTJ; 
2. Promovarea oportunităților de finanțare nerambursabilă pentru întreprinderi, start-upuri, investiții 

productive, inclusiv prin POTJ; 
3. Promovarea instrumentelor financiare în rândul potențialilor beneficiari, inclusiv în cadrul POTJ; 

4. Întărirea dialogului, transparenței și colaborării între administrația publică și reprezentanții mediului de 

afaceri pe plan național și internațional, în scopul atragerii de noi investiții și dezvoltării celor existente; 
5. Promovarea cooperării teritoriale europene economice. 

 

M 2.1.1.3 Dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare și transfer tehnologic 

Acțiuni orientative:  

1. Dezvoltarea clusterelor, ecosistemelor antreprenoriale, parteneriatelor de inovare dintre mediul de afaceri, 

unitățile de cercetare și administrația publică pentru a stimula transferul de tehnologie vizat, în principal 
către sectoarele cu potențial inteligent de specializare; 

2. Dezvoltarea activității departamentelor de cercetare – dezvoltare, încurajarea interacțiunii instituțiilor de 

învățământ superior şi instituțiilor de CD cu mediul de afaceri; 
3. Înființarea de parcuri de transfer tehnologic în beneficiul IMM-urilor; 

4. Susținerea proiectelor în domeniile relevante pentru tranziția justă; 
5. Proiecte în parteneriat cu Consiliul Județean Dolj și alte autorități publice pentru dezvoltarea capacităților 

de cercetare și inovare, adoptarea tehnologiilor avansate și impulsionarea creșterii și competitivității IMM-
urilor. 
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Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de finanțare 

2.1.1.4 Înființare parc de transfer tehnologic – Dolj 10.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local;  
POR-P1; POTJ; Program 
Transnațional Dunărea 

2.1.1.5 
Înființare cluster și parc de transfer 
tehnologic în domeniul industriei 
aerospațiale 

5.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local; PNRR;  
POR-P1; POTJ; Program 
Transnațional Dunărea 

 

OS. 2.2. Dezvoltare rurală și agricultură 

Axa prioritară 2.2.1. Dezvoltarea economică non-agricolă a mediului rural 

M 2.2.1.1 Diversificarea economiei locale din mediul rural 

Acțiuni orientative:  

1. Înființarea unor structuri de sprijin a afacerilor în mediul rural; 
2. Promovarea dezvoltării activităților turistice și conexe în zonele rurale (alimentație publică și cazare, 

petrecere timp liber, parcuri de agrement și aventură, facilități pentru turism sportiv, turism velo, promovare 
și marketing etc.); 

3. Încurajarea și promovarea oportunităților de finanțare pentru noi afaceri în sectoarele producție și servicii, 
inclusiv prin structuri de economie socială; 

4. Sprijinirea Grupurilor de Acțiune Locală în implementarea strategiilor LEADER. 

 

Axa prioritară 2.2.2. Susținerea agriculturii, silviculturii și pescuitului 

M 2.2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii de sprijin 

Acțiuni orientative:  

1. Investiții în parcuri agro-industriale; 

2. Susținerea sectorului de specializare inteligentă agrofood; 

3. Investiții pentru dezvoltarea viabilă a lanțurilor scurte alimentare; 
4. Investiții pentru dezvoltarea sistemelor de colectare și depozitare a legumelor și fructelor și crearea de 

sisteme autonome de producție/depozitare/procesare/comercializare; 
5. Investiții în amenajări de tip piață en gros legume-fructe;  

6. Investiții în infrastructura de control, genomică și bio-economie; 
7. Susținerea cooperării, transferului și inovării în agricultură, inclusiv prin infrastructura aferentă; 

8. Investiții în condiționarea, procesarea și marketingul produselor agricole și pomicole, în afara exploatației. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 

totală 
(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 

Sursa de 

finanțare 

2.2.2.1 Centru regional de dezvoltare a agriculturii 15.000.000 
Universitatea din Craiova 
Consiliul Județean Dolj 

Buget local; PNRR;  
POR-P1; POIDS; 
POTJ; Program 
Transnațional 

Dunărea 

2.2.2.2 

Rețea de centre de depozitare și colectare 
legume-fructe, piață de gros și Centru 
regional de control, genomică și bio-
economie 

20.000.000 
Universitatea din Craiova 
Consiliul Județean Dolj 

UAT-uri 

Buget local; PNS; 
PNDL; CNI 

 

M 2.2.2.2 Încurajarea dezvoltării proceselor productive durabile 

Acțiuni orientative:  

1. Încurajarea agriculturii ecologice și a agriculturii inteligente; 
2. Creșterea calității infrastructurii existente de îmbunătățiri funciare (irigații, desecare, drenaj); 

3. Susținerea modernizării exploatațiilor agricole; 
4. Alte activități pentru susținerea dezvoltării silviculturii, pescuitului, viticulturii. 
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OS. 2.3. Dezvoltarea activităților turistice 

Axa prioritară 2.3.1. Inovare și creștere în sectorul turismului 

M 2.3.1.1 Sprijinirea turismului în sectorul privat 

Acțiuni orientative:  

1. Creșterea competitivității turismului prin realizarea de studii privind tendinţele şi oportunităţile existente pe 
piaţă; 

2. Digitalizarea destinațiilor turistice și inovația în sectorul turismului; 

3. Formarea forței de muncă în domeniul turismului. 

 

M 2.3.1.2 Activități de sprijin, punere în valoare și promovare a potențialului turistic 

1. Dezvoltarea și promovarea unor rute turistice județene și regionale, inclusiv velo; 

2. Asigurarea serviciilor adecvate de-a lungul Traseului EuroVelo 6 și creșterea accesibilității unor obiective din 
județ față de Traseul EuroVelo; 

3. Sprijinirea site-urilor cu potențial turistic prin promovare și crearea de facilități pentru vizitatori, inclusiv 
dezvoltarea infrastructurii necesare ciclismului (măsuri de siguranță, puncte de prim ajutor și servicii, 

semnalizare); 

4. Activități de organizare târguri, festivaluri, schimburi de experiență;  
5. Promovarea turismului prin activități de marketing, inclusiv prin centre de informare/turistice, aplicatii smart 

etc.; 
6. Punerea în valoare turistică a patrimoniului natural, în mod sustenabil; 

7. Crearea de produse turistice transfrontaliere comune; 
8. Sprijinirea si promovarea „turismului sportiv”; 

9. Sprijinirea Grupurilor de Acțiune Locală în proiecte de infrastructură turistică, mapare obiective turistice și 

patrimoniu cultural. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

2.3.1.1 
Dezvoltarea potențialului turistic cultural și 
natural al zonei rurale din Nord-Vestul județului 
Dolj 

10.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNRR; 

POR-P7 

2.3.1.2 Dezvoltarea turistică a zonei Dunării  4.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
POR-P7; Interreg 

RO-BG 

2.3.1.3 
Înființare și promovare rute turistice, de 
exemplu traseul culelor 

1.500.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local, PNRR, 

POR-P7 

2.3.1.4 
Dezvoltare și promovare traseu EuroVelo 6  

1.500.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local, PNRR, 

POR-P7 
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ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului  

OS. 3.1. Gestionarea deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară 

Axa prioritară 3.1.1. Implementarea obiectivelor Planului Județean de Gestionare a Fluxurilor 

de Deșeuri vizate de PJGD 

M 3.1.1.1 Dezvoltarea și extinderea Sistemului de Management Integrat al deșeurilor menajere și 

asimilabile la nivel județean  

Acțiuni orientative: 

1. Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, a bio-deșeurilor, a deșeurilor periculoase 
menajere, voluminoase și textile (echipamente de colectare și transport, stații de transfer etc.); 

2. Instalații noi de tratare și modernizarea celor existente, inclusiv instalații integrate de tratare a deșeurilor; 
3. Consolidarea capacității instituționale a actorilor din sector, în vederea accelerării tranziției spre economia 

circulară; 
4. Proiecte de economie circulară în contextul tranziției juste; 

5. Proiecte transfrontaliere de cooperare. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de finanțare 

3.1.1.1 
Extinderea și modernizarea Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor în județul 
Dolj 

40.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
ADI Ecodolj 

Buget local; POCA; 
POR-P3; PNRR; 

PNDL; AFM 

 

M 3.1.1.2 Dezvoltarea și extinderea serviciilor de Management al Deșeurilor atât la nivelul orașelor, 

cât și la nivelul comunelor 

Acțiuni orientative: 

1. Centre de colectare prin aport voluntar pentru fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri periculoase menajere, 
deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și demolări de la populație, deșeuri verzi etc.); 

2. Insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor menajere pentru următoarele fracții: 

deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri de metal, deșeuri de sticlă, biodeșeuri, deșeuri 
reziduale; 

3. Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane; 
4. Alte investiții necesare pentru eficientizarea și dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor 

necesare pentru tranziția la economia circulară (deșeuri textile, ulei uzat alimentar etc.);  
5. Consolidarea capacității instituționale a actorilor din sector, în vederea accelerării tranziției spre economia 

circulară; 
6. Proiecte de economie circulară în contextul tranziției juste de anvergură locală; 

7. Proiecte transfrontaliere de cooperare între actori locali. 

 

Axa prioritară 3.1.2. Implementarea obiectivelor economiei circulare pentru fluxurile de 

deșeuri din afara PJGD 

M 3.1.2.1 Acțiuni în vederea implementării obiectivelor economiei circulare 

Acțiuni orientative: 

1. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile; 

2. Centre de colectare prin aport voluntar pentru fluxurile speciale de deșeuri - DEEE, baterii uzate, anvelope; 

3. Proiecte în contextul tranziției juste. 
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OS. 3.2. Conservarea și protecția mediului înconjurător  

Axa prioritară 3.2.1. Conservarea spațiilor verzi, protecția pădurilor și calitatea aerului 

M 3.2.1.1 Protejarea biodiversității și managementul spațiilor verzi 

Acțiuni orientative: 

1. Elaborarea, actualizarea și implementarea planurilor de management a siturilor Natura 2000 (SCI/SPA) din 
județul Dolj; 

2. Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare specifice; 

3. Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a  ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate în afara 
ariilor naturale protejate, precum și asigurarea conectivității ecologice; 

4. Măsuri de ecologizare a suprafețelor afectate atât din perimetrul ariilor protejate cât și din vecinătatea 
acestora, în scopul evitării pierderii biodiversității; 

5. Consolidarea capacitații de management a ariilor protejate a Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 
Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj; 

6. Măsuri de informare, conștientizare și educație ecologică a populației; 
7. Măsuri de valorificare eficientă și durabilă a serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate; 

8. Sprijin pentru crearea, extinderea sau îmbunătățirea infrastructurii verzi (parcuri, zone din orase, grădini, 

acoperișuri verzi, grădini urbane, centură verde, pădure comunală etc.); 
9. Refacerea zonelor umede, de exemplu Bălțile Dunării, până la dublarea suprafețelor actuale; 

10. Protejarea naturii și a biodiversității situate în apropierea așezărilor, prin crearea de noi pasaje de 
acces/infrastructură verde etc.; 

11. Proiecte transfrontaliere în domeniu. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

3.2.1.1 Educație ecologică în școli NA 

Centrul Județean pentru 
Protecția Naturii, Turism și 
Dezvoltare Rurală Durabilă 

Dolj 

Buget local; 
Interreg RO-BG 

3.2.1.2 

Revizuire plan de management al ariilor 
naturale protejate ROSCI0045 Coridorul 
Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, 
ROSPA0010 Bistret și Rezervațiile Naturale 
Locul Fosilifer Dranic-2391 și Pădurea 
Zaval-IV.33  

4.000.000 

Consiliul Județean Dolj, 
Centrul Județean pentru 

Protecția Naturii, Turism și 
Dezvoltare Rurală Durabilă 

Dolj 

Buget local; POIM 

3.2.1.3 
Monitorizarea și menținerea stării de 
conservare favorabile a speciilor de floră și 
faună inventariate în Coridorul Jiului 

1.000.000 

Consiliul Județean Dolj, 
Centrul Județean pentru 

Protecția Naturii, Turism și 
Dezvoltare Rurală Durabilă 

Dolj 

Buget local; POIM 

 

M 3.2.1.2 Protejarea pădurilor 

Acțiuni orientative: 

1. Acțiuni de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, perdele/ aliniamente forestiere de-a lungul 

căilor rutiere, centuri verzi, refacerea fondului silvic afectat cu arburi rezilienți la schimbările climatice; 
2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere;  

3. Măsuri de conștientizare și educație a populației, creșterea capacității administrative a instituțiilor implicate. 

 

M 3.2.1.3 Acțiuni de îmbunătățire a calității aerului la nivelul județului Dolj 

Acțiuni orientative: 

1. Dezvoltarea activității și creșterea nivelului de dotare a instituțiilor din domeniul protecției mediului, inclusiv 
în ceea ce privește stațiile de monitorizare; 

2. Implementarea unui sistem de monitorizare a aerului în incinta școlilor; 
3. Implementarea măsurilor stabilite prin planurile integrate de calitate a aerului la nivel județean și local; 
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Axa prioritară 3.2.2. Utilizarea sustenabilă a terenurilor contaminate, degradate sau 

abandonate 

M 3.2.2.1 Utilizarea susternabilă a terenurilor degradate/ neutilizate/ abandonate 

Acțiuni orientative 

1. Reabilitarea siturilor/terenurilor degradate/abandonate, aflate în proprietate publică și reintegrarea în 

circuitul economic și social. 

 

M 3.2.2.2 Utilizarea susternabilă a terenurilor potențial contaminate 

Acțiuni orientative 

1. Identificarea, inventarierea, investigarea și evaluarea riscului siturilor potenţial contaminate; 

2. Reabilitarea siturilor/terenurilor contaminate, aflate în proprietate publică și reintegrarea în circuitul 

economic și social. 

 

OS. 3.3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) 

Axa prioritară 3.3.1. Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final 

M 3.3.1.1 Utilizarea energiilor verzi 

Acțiuni orientative: 

1. Crearea de noi capacitați de producere a energiei electrice din surse regenerabile; 

2. Centrale solare/ferme fotovoltaice, implementarea și exploatarea proiectelor; 

3. Dezvoltarea infrastructurii de producție și distribuție a gazelor regenerabile; 
4. Proiecte integrate de producție hidrogen verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice; 

5. Investiții în tehnologii moderne, BAT, retehnologizări, tehnologii verzi; 
6. Dezvoltarea activităților de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor 

fotovoltaice și noi capacități de stocare a energiei electrice; 

7. Promovarea tranziției juste în domeniul energiei. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

3.3.1.1 
Înființare stații de încărcare a vehiculelor 
electrice 

1.500.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
UAT-uri 

Buget local; PNRR; 
POTJ 

3.3.1.2 
Sistem de management al clădirilor în contextul 
automatizării și integrării surselor fotovoltaice 

3.300.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNRR, 

AFM 

 

Axa prioritară 3.3.2. Scăderea consumului final de energie în județul Dolj 

M 3.3.2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a cladirilor publice 

Acțiuni orientative: 

1. Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice, inclusiv măsuri de 
consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate și măsuri 

pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie; 

2. Creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice, inclusiv consolidare. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

3.3.2.1 

Reabilitare și modernizare imobil str. Unirii nr. 
113 Segarcea în care funcționează sediul Poliției 
orașului Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală 
Segarcea (structura de investigații criminale) în 
vederea scăderii emisiilor de carbon 

2.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNS; 

CNI; POR-P3 
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Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 

Sursa de 

finanțare 

3.3.2.2 
Reabilitarea, modernizarea și creșterea eficienței 
energetice a clădirilor publice administrate de 
DGASPC Dolj, în comuna Dioști 

1.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNS; 

CNI; POR-P3 

3.3.2.3 

Reabilitarea și modernizarea clădirilor publice 
situate în Strada Corneliu Coposu, Nr. 107 
(DGASPC și actualul spital de pediatrie) din 
Municipiul Craiova, județul Dolj, în vederea 
creșterii rezistenței și stabilității acestora și a 
scăderii emisiilor de carbon 

5.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNRR; 
APM; CNI; POR-P3 

3.3.2.4 

Reabilitarea și modernizarea Centrului de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități „Sf. Maria" din Aleea Ghețisoarei nr 5, 
municipiul Craiova, în vederea scăderii emisiilor 

de carbon 

3.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNRR 

 

M 3.3.2.2 Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul privat 

Acțiuni orientative: 

1. Creșterea eficienței energetice în IMM-uri și întreprinderile mari, inclusiv măsuri de utilizare a surselor 
regenerabile de energie; 

2. Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial; 
3. Eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale. 

 

M 3.3.2.3 Cresterea eficienţei energetice în sistemele de producere, transport şi distribuţie a energiei  

Acțiuni orientative: 

1. Îmbunătățirea eficienței în consumul brut de energie electrică prin construirea de noi capacități și 
retehnologizarea și modernizarea capacităților de producție existente. 

 

OS. 3.4. Susținerea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor 

Axa prioritară 3.4.1. Managementul inundațiilor și al secetei 

M 3.4.1.1 Măsuri de prevenire și de gestionare a fenomenelor extreme 

Acțiuni orientative: 

1. Amenajarea bazinelor hidrografice prin utilizarea cu preponderență a infrastructurii verzi; 
2. Adaptarea/reabilitarea infrastructurii existente de gospodărire a apelor și îmbunătățiri funciare, inclusiv 

proiecte de cooperare transfrontalieră; 
3. Evaluarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale, activităţi în scopul conştientizării publice. 

 

Axa prioritară 3.4.2. Managementul riscurilor 

M 3.4.2.1 Măsuri de prevenire și de gesionare a riscurilor 

Acțiuni orientative: 

1. Sprijinirea măsurilor pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței și adaptarea 

continuă la realitatea operațională; 
2. Cooperarea transfrontalieră în domeniul managementului riscurilor; 

3. Construirea de bază logistică pentru Stocurile Naționale de Urgență; 

4. Îmbunătățirea gradului de dotare, modernizarea și înființarea de noi subunități pentru ISU Oltenia. 
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ODC4. Buna guvernanță la nivelul instituțiilor publice din județul Dolj 

OS. 4.1. Modernizarea administrației publice 

Axa prioritară 4.1.1. O mai bună coordonare, elaborare și implementare a politicilor publice 

M 4.1.1.1 Dezvoltare strategică și formarea resurselor umane 

Acțiuni orientative: 

1. Management performant al resurselor umane în sectorul public; 

2. Îmbunătățirea proceselor de formulare a politicilor/deciziilor publice la nivel județean prin consultarea 

părților interesate; 
3. Elaborarea de strategii sectoriale în domeniile esențiale pentru dezvoltarea durabilă a județului Dolj; 

4. Susținerea și promovarea procesului de bugetare participativă; 
5. Sprijinirea Grupurilor de Acțiune Locală în elaborarea strategiilor de dezvoltare; 

6. Elaborarea unor instrumente de dezvoltare strategice la nivel regional. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

4.1.1.1 

Creșterea pregătirii profesionale a personalului 
administrativ, cu precădere în elaborarea și 
implementarea de politici publice, planificarea 
strategică 

200.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local 

4.1.1.2 
Formare profesională a personalului DGASPC - 
servicii sociale, tehnic, economic și administrativ 

NA 

Direcția Generală 
de Asistență Socială 

și Protecția 
Copilului Dolj 

Buget local 

 

M 4.1.1.2 Cooperare și asociativitate 

Acțiuni orientative: 

1. Înființarea și operaționalizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Conurbația Jiului; 

2. Susținerea și promovarea unor parteneriate cu/ între UAT-uri pentru dezvoltarea în comun a unor proiecte; 
3. Susținerea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din județul Dolj și înființarea unora noi în scopul 

implementării unor proiecte de interes județean pe teritoriul acestora; 
4. Cooperarea transfrontalieră în domeniul bunei guvernanțe și alte domenii de interes comun; 

5. Îmbunătățirea cooperării internaționale și transnaționale, înfrățiri și cooperări cu alte regiuni; 
6. Înființarea unei grupări europene de cooperare teritorială în scopul implementării unor proiecte și politici de 

dezvoltare locale și pentru schimbul de bune practici. 

M 4.1.1.3 Modernizarea instrumentelor de lucru 

Acțiuni orientative: 

1. Implementarea sistemului GIS pentru monitorizarea patrimoniului public și privat al UAT-urilor; 
2. Creșterea gradului de dotare și modernizarea aparatelor administrative ale administrațiilor publice locale la 

nivel de județ, municipiu/oraș, comună. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

4.1.1.3 
Sisteme de GIS pentru monitorizarea 
patrimoniului 

3.000.000 

Consiliul Județean 
Dolj 

Universitatea din 
Craiova 

Buget local; PNRR; 
PNDL; CNI; PODD; 

AFM 
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Axa prioritară 4.1.2. Transformarea digitală a administrației publice 

M 4.1.2.1 Susținerea digitalizării serviciilor publice 

Acțiuni orientative: 

1. Promovarea conceptelor Smart Village, Smart City și Smart County; 

2. Soluții de digitalizare și interoperabilitate a serviciilor publice; 
3. Crearea unor infrastructuri centralizate pentru accesul și crearea de servicii TIC, inclusiv asigurarea unei 

cooperări între serviciile administrației publice locale și instituțiile publice; 

4. Transformarea digitală în managementul funcției publice; 
5. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația 

publică; 
6. Asigurarea protecției cibernetice pentru infrastructurile TIC publice; 

7. Formarea și îmbunătățirea competențelor digitale pentru funcționarii publici; 
8. Transformarea Bibliotecii Județene într-un hub de dezvoltare a competențelor digitale; 

9. Digitalizarea patrimoniului cultural; 
10. Sistem informatic de conectare digitală și stocare centralizată a bazelor de date ale Consiliului Județean Dolj 

și ale instituțiilor subordonate acestuia. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 
(euro) 

Beneficiar/ 
Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

4.1.2.1 
Sistem informatic de conectare digitală și 
stocare centralizată a bazelor de date ale CJ 
Dolj și instituțiilor sale subordonate 

3.000.000 Consiliul Județean Dolj Buget local; PNRR 

4.1.2.2 Dotare cu echipamente IT DGASPC NA 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 
Buget local 

4.1.2.3 
Digitalizarea instituțiilor de cultură în 
subordinea CJ Dolj 

5.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local; 

POCIDIF; POR-P2 

4.1.2.4 
Rețea de servicii publice de IT&C în centrul 
istoric al Craiovei și în principalele parcuri și 
aglomerări urbane 

500.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local; 

POCIDIF; POR-P2 

4.1.2.5 
Achiziționarea de instrumente protecția 
datelor 

200.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local; 

POCIDIF; POR-P2 

4.1.2.6 
Platformă pentru servicii inovatoare de rețea 
prin răspuns la cerere, stocare și generare la 
scară mică 

3.500.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local; 
PNRR; PNS; 

PNDL; CNI, PODD 

4.1.2.7 
Conceptualizare și implementare centru 
Regional SMARTS 

52.000.000 
Consiliul Județean Dolj 

Universitatea din 
Craiova 

Buget local; 
PNRR; PNS; 
PNDL; CNI, 
PODD; AFM 
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 Figura 1. Număr proiecte pe Axe Prioritare 
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ANEXA 2. Lista intervențiilor propuse la nivelul UAT-urilor din județul  Dolj 2021-
2027 

 
DDS1. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Dolj 

OS.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport, tehnice și edilitare 

Axa prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de transport și creșterea accesibilității intra-

judetene, regionale și la rețeaua TEN-T 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 
totală 
(lei) 

1.1.1.1 
Rețea de stații de încărcare pentru mașini și biciclete electrice, cu 
sistem informativ pe telefon 

CL Municipiul 
Craiova 

500.000 

1.1.1.2 
Coridor de mobilitate urbană integrat pe relația Nord - Sud - tronson I 
- Spitalul Regional de Urgență Craiova - intersecția str. Toamnei cu str. 
Teilor 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.3 
Coridor de mobilitate urbană integrat pe relația Nord - Sud - tronson 
II - întersecția str. Toamnei cu str. Tellor - Gara CFR Craiova 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.4 
Coridor de mobilitate urbană integrat pe relația Nord - Sud - tronson 
III - Gara CFR Craiova – Spitalul Clinlc Județean de Urgență Craiova 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.5 
Coridor de mobilitate urbană integrat pe relația Nord - Sud - tronson 
I\/ -Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - intersecție DN 55 cu 
DN 56 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.6 Reorganizarea circulației pe bvd. Decebal - bvd. Dacia - str. Pelendava 
CL Municipiul 

Craiova 
NA 

1.1.1.7 
Reorganizarea circulației pe bd. N. Titulescu - Calea Severinului - 
lzvorul Rece - Faza 1 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.8 
Reorganizarea circulației pe bd. N. Titulescu - Calea Severinului - 
lzvorul Rece - Faza 2 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.9 
Reorganizarea circulației pe bd. N. Titulescu - Calea Severinului - 
lzvorul Rece - Faza 3 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.10 Reorganizarea circulației bvd. N. Romanescu (Făcăi-str. Răului) 
CL Municipiul 

Craiova 
NA 

1.1.1.11 
Reorganizarea circulației în zona centrală Etapa 2 - Faza 1: Realizare 
giratoriu la intersecția străzilor: Matei Basarab, Madona Dudu, 
Libertății 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.12 
Reorganizarea circulației  în  zona centrală Etapa 2 - Faza 2: Realizare  
girație  la  intersecția bvd. Carol cu Calea București 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.13 
Alte reorganizări ale circulației și reconfigurări de intersecții și zone 
adiacente 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.14 Realizare pasaj Calea București pentru subtraversare bvd. Carol I 
CL Municipiul 

Craiova 
NA 

1.1.1.15 Realizare pasaj Carol I pentru supratraversare Calea București 
CL Municipiul 

Craiova 
NA 

1.1.1.16 
Largire și reconfigurare intersecții pe bvd. Carol I, între Piața Gării și 
intersecția cu str. Gheorghe Barițiu 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.17 Extindere infrastructură de transport public în cartierul Sărarilor 
CL Municipiul 

Craiova 
NA 

1.1.1.18 
Extindere infrastructura de transport public electric in Cartierul 
Sararilor 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.19 
Extindere infrastructura de transport public electric in Cartierul 
Craiovita Noua 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.20 
Amenajare puncte intermodale țn relație cu rețeaua de tramvai - Etapa 
II- Faza 3 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.21 Amenajare hub distribuție trafic în zona Gara Craiova 
CL Municipiul 

Craiova 
NA 

1.1.1.22 
Amenajare de punct intermodal principal prin modernizarea statiilor de 
transport public in zona Calea Severinului/Strada Pelendava 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 
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Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Responsabil 

Valoare 
totală 
(lei) 

1.1.1.23 
Amenajare de punct intermodal principal prin modernizarea statiilor de 
transport public in zona Banie/ Caracal 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.24 
Amenajarea de puncte intermodale principale prin modemizarea 
statiilor de transport public in zona Pasaj Electroputere 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.25 
Amenajarea de puncte intermodale principale prin modemizarea 
statiilor de transport public Gara, Triaj, Ciuperca si Lactido 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.26 Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane – tren metropolitan 
CL Municipiul 

Craiova 
NA 

1.1.1.27 Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane – metrou metropolitan 
CL Municipiul 

Craiova 
NA 

1.1.1.28 
Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane – metrou de suprafață 
metropolitan 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.29 
Achiziționarea de autobuze pentru realizarea transportului public 
urban și metopolitan 

CL Municipiul 
Craiova 

20.000.000 

1.1.1.30 
Dezvoltarea unui coridor integrat de mobilitate urbana pe relatia 
Aeroport - Gara- Spital Regional in conectivitate cu drumul expres 
Craiova – Pitesti 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.31 
Dezvoltarea unui coridor integrat de mobilitate urbană pe relația 
Aeroport - zona de Sud a municipiului în conectivitate cu culoarul TEN-
T(Pod Calafat-Vidin) 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.32 
Amenajare coridor de mobilitate urbană durabilă în zona de Nord-Est 
a municipiului Craiova, tronson Pasaj Garlești-str.Mălinului 

CL Municipiul 
Craiova 

21.000.000 

1.1.1.33 
Dezvoltarea unui coridor integrat de mobilitate urbană pe relația 
Aeroport - zona de Vest a municipiului în conectivitate cu culoarul TEN 
T de legatura cu Drobeta Turnu Severin-Timișoara 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.34 Completare rețea ciclabilă între cartierul Brestei și Zona Centrală 
CL Municipiul 

Craiova 
NA 

1.1.1.35 Rețea ciclabilă între cartierul Bariera Vâlcii și Calea București 
CL Municipiul 

Craiova 
NA 

1.1.1.36 Pasaje pietonale peste/pe sub CF (ex: str. Gartesti) 
CL Municipiul 

Craiova 
NA 

1.1.1.37 Pasarele sau pasaje pietonale supraterane / subterane 
CL Municipiul 

Craiova 
NA 

1.1.1.38 
Amenajare trasee pietonale majore prin remodelarea traseelor rutiere 
din punct de vedere al funcțlonalitatii și a elementelor geometrice în 
zone turistice, istorice, comerciale 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.39 Amenajarea de piste de biciclete în municipiul craiova 
CL Municipiul 

Craiova 
2.000.000 

1.1.1.40 
Achiziționarea de tramvaie pentru îmbunătățirea transportului public 
local în municipiul Cariova 

CL Municipiul 
Craiova 

10.000.000 

1.1.1.41 
Modernizarea/reabilitarea drumurilor orășenești, comunale și de 
exploatare 

UAT-uri NA 

1.1.1.42 
Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere de transport pentru 
conectarea persoanelor și a bunurilor între nodurile terțiare și 
infrastructura TEN-T" în municipiul Calafat 

CL Municipiul 
Calafat 

5.000.000 

1.1.1.43 Dezvoltarea și promovarea mobilității urbane sustenabile CL Oraș Dăbuleni NA 

1.1.1.44 
Dezvoltarea unei mobilități locale durabile, reziliențe în fața 
schimbărilor climatice 

CL Oraș Dăbuleni NA 

1.1.1.45 Reabilitarea Bulevardului Calea Vidinului 
CL Municipiul 

Calafat 
3.500.000 

1.1.1.46 
Modernizarea rețelei de drumuri de interes local prin amenajarea 
bulevardului Horia Cloșca și Crișan 

CL Municipiul 
Calafat 

3.000.000 

1.1.1.47 Modernizarea străzilor din satul aparținător, Ciupercenii Vechi 
CL Municipiul 

Calafat 
4.000.000 

1.1.1.48 
Modernizarea rețelei de drumuri de interes local – amenajarea b-dul 

Tudor Vladimirescu – municipiul Calafat, județul Dolj 

CL Municipiul 

Calafat 
4.500.000 

1.1.1.49 Reabilitare strada Traian 
CL Municipiul 

Calafat 
5.000.000 
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Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Responsabil 

Valoare 
totală 
(lei) 

1.1.1.50 Reabilitare strada A.I.Cuza 
CL Municipiul 

Calafat 
5.000.000 

1.1.1.51 Dezvoltarea infrastructurii rutiere CL Oraș Bechet NA 

1.1.1.52 Modernizare străzi de interes local CL Oraș Bechet NA 

1.1.1.53 Îmbunătățirea infrastructurii varianta de ocolire DJ CL Oraș Băilești NA 

1.1.1.54 Realizarea Centurii de Est CL Oraș Băilești NA 

1.1.1.55 Realizarea Centurii de Vest CL Oraș Băilești NA 

1.1.1.56 Realizarea pasajului suprateran CL Oraș Băilești NA 

1.1.1.57 Reabilitarea Bulevardului Calea Vidinului 
CL Municipiul 

Calafat 
NA 

1.1.1.58 
Modernizarea rețelei de drumuri de interes local - amenajarea B-dului 
Horia Cloșca și Crișan 

CL Municipiul 
Calafat 

NA 

1.1.1.59 Modernizare străzi Ciupercenii Vechi 
CL Municipiul 

Calafat 
NA 

1.1.1.60 Reabilitare și modernizare stradaTraian 
CL Municipiul 

Calafat 
NA 

1.1.1.61 
Modernizarea rețelei de drumuri de interes local – strada Cobuz – 
municipiul Calafat, județul Dolj 

CL Municipiul 
Calafat 

1.500.000 

1.1.1.62 Asfaltare străzi —7,5km Comuna Verbița NA 

1.1.1.63 Asfaltare drumuri de interes local Comuna Vârtop NA 

1.1.1.64 Modernizare infrastructură rutieră în comuna Terpezița Comuna Terpezița NA 

1.1.1.65 
Întreținerea și modernizarea drumurilor comunale și a drumurilor de 
interes local în comuna Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

1.1.1.66 Modernizare infrastructură rutieră (asfaltare ulițe) în comuna Scăești Comuna Scăești NA 

1.1.1.67 Modernizare și întreținere sistem rutier, în comuna Sălcuța Comuna Sălcuța NA 

1.1.1.68 
Realizarea și modernizarea drumurilor locale și străzilor în comuna 
Sălcuța 

Comuna Sălcuța NA 

1.1.1.69 
Construirea, modernizarea, reabilitarea podurilor și podețelor în 
comuna Sălcuța 

Comuna Sălcuța NA 

1.1.1.70 
Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe pietruiri existente în comuna 
Sadova 

Comuna Sadova NA 

1.1.1.71 Consolidare corp drum și versant strada Pădurii în comuna Sadova Comuna Sadova NA 

1.1.1.72 Modernizare drumuri secundare în comuna Robânești 
Comuna 

Robânești 
NA 

1.1.1.73 
Reabilitarea drumurilor comunale DC 58 respectiv DC 59 în comuna 
Plenița 

Comuna Plenița NA 

1.1.1.74 Reabilitare străzi în localitate în comuna Plenița Comuna Plenița NA 

1.1.1.75 Modernizare drumuri în comuna Piscu Vechi 
Comuna Piscu 

Vechi 
NA 

1.1.1.76 
Servicii de proiectare faza proiect tehnic (PT), asistență tehnică din 
partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul de investiții 
„Modernizare străzi rurale comuna Pielești” 

Comuna Pielești NA 

1.1.1.77 Realizare covor asfaltic comuna Pielești Comuna Pielești NA 

1.1.1.78 Modernizare drum comunal DC 1A, comuna Pielești Comuna Pielești NA 

1.1.1.79 Modernizare drumuri comunale, comuna Pielești Comuna Pielești NA 

1.1.1.80 
Asfaltare drumuri comunale în sat Perișor - etapa a II a în comuna 
Perișor 

Comuna Perișor NA 

1.1.1.81 Asfaltare drumuri comunale în sat Maracinele, în comuna Perișor Comuna Perișor NA 

1.1.1.82 
Realizarea, modernizarea și extinderea drumurilor locale, prin asfaltare 
pe o lungime de 14 km în comuna Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

1.1.1.83 
Construirea sau realbilitarea podurilor și podețelor în comuna 
Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

1.1.1.84 Asfaltare în comuna Ostroveni Comuna Ostroveni NA 

1.1.1.85 Asfaltare drumuri de interes local în comuna Negoi Comuna Negoi NA 

1.1.1.86 
Modernizarea infrastructurii rutiere (străzi și drumuri comunale), 
comuna Murgați, județul Dolj – 9,500 km în comuna Murgași 

Comuna Murgași NA 

1.1.1.87 
Construirea de poduri din beton de traversare a Paraului Gemartalui 
(curs de apa cadastrat, în administrarea ABA Jiu) în satele Murgași, 
Gaia, Bușteni, Balota de Jos și Balota de Sus 

Comuna Murgași NA 
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Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Responsabil 

Valoare 
totală 
(lei) 

1.1.1.88 Betonare șanțuri, străzi și drumuri de exploatare în comuna Mischii Comuna Mischii NA 

1.1.1.89 Reabilitare pod peste râul Teslui,  Stegaru și Giculan - comuna Mischii Comuna Mischii NA 

1.1.1.90 Modernizare drumuri de interes local în comuna Malu Mare 
Comuna Malu 

Mare 
NA 

1.1.1.91 Modernizare – Asfaltare DC 3 Măceșu de Sus - Gingiova 
Comuna Măceșu 

de Sus 
NA 

1.1.1.92 Asfaltarea străzilor din Comuna Măceșu de Jos 
Comuna Măceșu 

de Jos 
NA 

1.1.1.93 Asfaltare drumuri sătești Leu și Zanoaga Comuna Leu NA 

1.1.1.94 
Modernizare drumuri comunale: DC 32 Zanoaga - Gara Jianca, DC 31 
Zanoaga – Halta Tartal, DC 30 Zanoaga - Castranova, DE 70 - Valcos 
- Balta Mare - Barbuceni 

Comuna Leu NA 

1.1.1.95 Asfaltare drumuri de interes local în comuna Goiești Comuna Goiești NA 

1.1.1.96 
Modernizarea rețelei de drumuri de interes local comuna Goiești, drum 
comunal DC 905 

Comuna Goiești NA 

1.1.1.97 Drumuri comunale și ulițe sătești + rigole în comuna Giubega Comuna Giubega NA 

1.1.1.98 Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghindeni Comuna Ghindeni NA 

1.1.1.99 Asfaltare străzi rurale în comuna Galiciuca – 8 km Comuna Galiciuica NA 

1.1.1.100 Modernizare drumuri de interes local în comuna Galicea Mare 
Comuna Galicea 

Mare 
NA 

1.1.1.101 Asfaltare DC comuna Farcaș, județul Dolj Comuna Farcaș NA 

1.1.1.102 
Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgotești 
județul Dolj 

Comuna 
Drăgotești 

NA 

1.1.1.103 Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgotești 
Comuna 

Drăgotești 
NA 

1.1.1.104 
Realizarea/ modernizarea și extinderea drumurilor locale, comuna 

Desa 
Comuna Desa NA 

1.1.1.105 Construirea/ reabilitarea de poduri și podețe în comuna Desa Comuna Desa NA 

1.1.1.106 Amenajare Calea Teculescu în comuna Desa Comuna Desa NA 

1.1.1.107 Asfaltare străzi în Comuna Desa, sat Nou în comuna Desa Comuna Desa NA 

1.1.1.108 Modernizare drum de interes local comuna Desa Comuna Desa NA 

1.1.1.109 Asfaltare strazi in Comuna Desa, sat Rudari Comuna Desa NA 

1.1.1.110 
Realizarea, modernizarea și extinderea drumurilor locale în comuna 
Desa 

Comuna Desa NA 

1.1.1.111 Construirea sau reabilitarea podurilor și podețelor în comuna Desa Comuna Desa NA 

1.1.1.112 
Modernizare drumuri  de interes local în lungime de 9.88 km comuna 
Daneți județul Dolj 

Comuna Daneți NA 

1.1.1.113 Extindere asfaltare străzi rurale în comuna Ciupercenii Noi 
Comuna 

Ciupercenii Noi 
NA 

1.1.1.114 Asfaltare străzi în comună 
Comuna Coțofenii 

din Față 
NA 

1.1.1.115 Modernizarea și asfaltarea străzilor din comuna Cioroiasi Comuna Cioroiasi NA 

1.1.1.116 Modernizare străzi de interes local  în comuna Cerăt, județul Dolj Comuna Cerăt NA 

1.1.1.117 Asfaltare drumuri de interes local în comuna Celaru Comuna Celaru NA 

1.1.1.118 
Construire pod peste pârâul Terpezița, str. Primariei, sat Carpen, 
comuna Carpen, județul Dolj 

Comuna Carpen NA 

1.1.1.119 
Construire pod peste râul Desnatui, DC 61, sat Carpen, comuna 
Carpen, județul Dolj 

Comuna Carpen NA 

1.1.1.120 
Modernizarea rețelei de drumuri locale în zona Pelendava, comuna 
Cârcea, județul Dolj 

Comuna Cârcea NA 

1.1.1.121 
Modernizarea rețelei de drumuri locale în zona Metro, comuna Cârcea, 
județul Dolj 

Comuna Cârcea NA 

1.1.1.122 
Modernizarea rețelei de drumuri locale prin asfaltare, amenajare 
sistem pentru apele pluviale, amenjare trotuare și acceste pietonale în 
Comuna Cârcea 

Comuna Cârcea NA 

1.1.1.123 Reamenajare intersecții DN 6, Cârcea Comuna Cârcea NA 

1.1.1.124 Reabilitare și modenrizare drum comunal DC 3777 Cârcea-Preajba Comuna Cârcea NA 

1.1.1.125 Modernizare DC 80 Breasta-Făget Comuna Breasta NA 

1.1.1.126 Modernizare DC 83 Breasta-Bucovăț Comuna Breasta NA 
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Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Responsabil 

Valoare 
totală 
(lei) 

1.1.1.127 Șanțuri și construire podețe la fiecare gospodărie din comună Comuna Breasta NA 

1.1.1.128 Asfaltare străzi și alei în comuna Bratovoești, județul Dolj 
Comuna 

Bratovoești 
NA 

1.1.1.129 Modernizare drumuri de interes local în comuna Braloștița, județul Dolj Comuna Braloștița NA 

1.1.1.130 
Modernizare drumuri vecinale în comuna Brabova, DC 72 și DC 159 
prin asfaltare 

Comuna Brabova NA 

1.1.1.131 Asfaltare străzi în sat Brabova Comuna Brabova NA 

1.1.1.132 Asfaltare străzi de interes local Comuna Barca NA 

1.1.1.133 
Modernizare căi de acces-drumuri, trotuare, piste biciclete în cele trei 
localități aparținătoare comunei respective: Afumați, Boureni Covei, 
jud Dolj 

Comuna Afumați NA 

1.1.1.134 
Modernizarea rețelei de drumuri locale prin asfaltare, amenajare 
sistem pentru apele pluviale, amenajare trotuare și accese pietonale 
în Comuna Cârcea 

Comuna Cârcea NA 

1.1.1.135 
Modernizarea rețelei de drumuri locale prin asfaltare, amenajare 
sistem pentru apele pluviale, amenajare trotuare și accese pietonale 
în zona Pelendava, comuna Cârcea 

Comuna Cârcea NA 

1.1.1.136 Modernizare strada Ion D. Militaru în comuna Sălcuța județul Dolj Comuna Sălcuța NA 

1.1.1.137 Modernizarea infrastructurii rutiere (străzi și drumuri comunale) Comuna Scăești NA 

1.1.1.138 Modernizare infrastructură rutieră în comuna Ciupercenii Noi 
Comuna 

Ciupercenii Noi 
NA 

1.1.1.139 
Asfaltare străzi comunale și modernizare drumuri agricole în comuna 
Ciupercenii Noi 

Comuna 
Ciupercenii Noi 

NA 

1.1.1.140 Achiziționarea de stații de încărcare electrice 
CL Municipiul 

Calafat 
3.000.000 

1.1.1.141 Extindere infrastructură de transport public în cartierul Craiovita Nouă 
CL Municipiul 

Craiova 
NA 

1.1.1.142 
Realizarea infrastructurii necesare transportului electric (stații electrice 
încărcare) 

CL Oraș Băilești NA 

1.1.1.143 Achiziționarea de stații de încărcare electrice 
CL Municipiul 

Calafat 
NA 

1.1.1.144 
Dezvoltarea infrastructurii portuare pentru operații comerciale la portul 
Calafat 

CL Municipiul 
Calafat 

NA 

1.1.1.145 
Coridor de mobilitate urbană integrat pe relația Est – Vest, Spitalul de 
Urgență Craiova – Aeroportul Internațional Craiova 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

1.1.1.146 
Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere de transport pentru 
conectarea persoanelor și a bunurilor între nodurile terțiare și 
infrastructura TEN-T" în municipiul Calafat 

CL Municipiul 
Calafat 

5.000.000 

1.1.1.147 
Dezvoltarea infrastructurii portuare pentru operatii comerciale la portul 
Calafat 

CL Municipiul 
Calafat 

NA 

1.1.1.148 Pontoane pe Dunăre în comuna Ciupercenii Noi 
Comuna 

Ciupercenii Noi 
NA 

1.1.1.149 Achiziționarea de mijloace de transport public ecologice 
CL Municipiul 

Calafat 
NA 

1.1.1.150 Dezvoltarea mobilității în sistemul educațional (autobuze elevi) CL Oraș Băilești NA 

1.1.1.151 Achiziționarea de mijloace de transport public ecologice 
CL Municipiul 

Calafat 
NA 

1.1.1.152 Înființarea unei regii locale de transport în comun în comuna Terpezița Comuna Terpezița NA 

1.1.1.153 Modernizare staţii auto pe raza comunei Moțăței Comuna Moțăței NA 

1.1.1.154 Modernizare străzi și trotuare în orașul Segarcea Oraș Segarcea NA 

1.1.1.155 Creare infrastructurii pietonale în partea de Sud a DN 54 CL Oraș Dăbuleni NA 

1.1.1.156 
Amenajarea în zona podului Calafat - Vidin, a unei parcări pentru tiruri, 
cu toate utilitățile și facilitățile existente 

CL Municipiul 
Calafat 

1.000.000 

1.1.1.157 
Construire alee pietonală și pistă de biciclete în zona de legătură 
Bașcov - Debarcader 

CL Municipiul 
Calafat 

500.000 

1.1.1.158 Construire piste biciclete Oraș Bechet NA 

1.1.1.159 
Realizarea de alei pietonale și a unei piste pentru biciclete (din comuna 
Terpezița până în comuna Bucovăț 

Comuna Terpezița NA 

1.1.1.160 Realizare alei pietonale în comuna Sălcuța Comuna Sălcuța NA 
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1.1.1.161 Amenajare trotuare comuna Piscu Vechi 
Comuna Piscu 

Vechi 
NA 

1.1.1.162 Amenajare alei pietonale în comuna Ostroveni Comuna Ostroveni NA 

1.1.1.163 Realizare alei pietonale în comuna Negoi Comuna Negoi NA 

1.1.1.164 
Modernizare drumuri de interes local prevăzute cu şanţuri cu rigole din 
beton, piste de biciclete şi alei pietonale în comuna Moțăței 

Comuna Moțăței 6.000.000 

1.1.1.165 
Amenajarea acostamentelor şi a şanţurilor/intrărilor în gospodărie  în 
comuna Moțăței 

Comuna Moțăței 500.000 

1.1.1.166 Amenajare trotuare și alei în comuna Mischii Comuna Mischii NA 

1.1.1.167 Alei pietonale în comuna Giubega Comuna Giubega NA 

1.1.1.168 Modernizare trotuare și alei pietonale comuna Ghercești Comuna Ghercești NA 

1.1.1.169 Amenajare trotuare în comuna Galiciuica Comuna Galiciuica NA 

1.1.1.170 Amenajare alei pietonale  în comuna Desa Comuna Desa NA 

1.1.1.171 Amenajare alei pietonale pe raza comunei Desa Comuna Desa NA 

1.1.1.172 Amenajare trotuare și ronduri strada principală în comuna Daneți Comuna Daneți NA 

1.1.1.173 Amenajare spații pietonale în comuna Cerăt, județ Dolj Comuna Cerăt NA 

1.1.1.174 Amenajare pistă de biciclete pe raza Comunei Cârcea Comuna Cârcea NA 

1.1.1.175 Realizarea de parcări Oraș Bechet NA 

 
Axa prioritară 1.1.2. Continuarea proiectelor de extindere și îmbunătățire a infrastructurii tehnice și 

edilitare din cadrul județului 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

1.1.2.1 Parcări supraterane de tip smart parklng CL Municipiul Craiova NA 

1.1.2.2 Parcărl de tip „Park & Ride" CL Municipiul Craiova NA 

1.1.2.3 
Amenajarea unor puncte intermodale principale la capătul 
llniilor de tramvai pe principlul Park & Ride (Severinului, 
Electroputere, Ford) 

CL Municipiul Craiova NA 

1.1.2.4 
Amenajarea de puncte intermodale în relație cu rețeaua de 
autobuz rapid pe principiul Park & Ride 

CL Municipiul Craiova NA 

1.1.2.5 Stații de alimentare a automobilelor electrice în parcări CL Municipiul Craiova NA 

1.1.2.6 Revitalizare Centrul Istoric - zona Piața Veche - Felix Aderca CL Municipiul Craiova NA 

1.1.2.7 Schimbarea rețelei de alimentare cu apă în orașul Calafat CL Municipiul Calafat 1.500.000 

1.1.2.8 Alimentare cu apă sat Verbicioara Comuna Verbița NA 

1.1.2.9 
Realizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna 
Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

1.1.2.10 
Realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în comuna 
Sălcuța 

Comuna Sălcuța NA 

1.1.2.11 Extindere infrastructură rețea de apă în comuna Sadova Comuna Sadova NA 

1.1.2.12 Canalizare 24 km și stație de epurare în comuna Robânești Comuna Robânești NA 

1.1.2.13 Construire stație de alimentare cu apă în comuna Pielești Comuna Pielești NA 

1.1.2.14 
Realizare și reabiliarea sistemelor de alimentare cu apă a 
tuturor gospodăriilor în comuna Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

1.1.2.15 Alimentare cu apă și canalizare în comuna Ostroveni Comuna Ostroveni NA 

1.1.2.16 Alimentare cu apă a satelor Murgași și Picăturile Comuna Murgași NA 

1.1.2.17 
Amenajarea de șanturi betonate în zonele de coasta pentru 
preluarea și drenarea apelor pluviale scurse de pe versanți 

Comuna Murgași NA 

1.1.2.18 
Extinderea rețelei de alimentare cu apă pe străzile unde nu 
există rețea publică în comuna Murgași 

Comuna Murgași NA 

1.1.2.19 
Proiectare și execuție sistem public de alimentare cu apă și 
canalizare în satul Motăței Gară 

Comuna Moțăței 2.000.000 

1.1.2.20 
Proiectare și realizare sistem public de alimentare cu apă și 
canalizare în satul Dobridor, comuna Moțăței 

Comuna Moțăței 2.500.000 

1.1.2.21 Alimentare cu apă de Izvarna comuna Mischii Comuna Mischii NA 

1.1.2.22 Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Leu Comuna Leu NA 

1.1.2.23 Alimentare cu apă în comuna Giubega Comuna Giubega NA 



 S t r a t e g i a  d e  D e z vo l t a r e  a  J u de ț u l u i  D o l j  
2 0 2 1 - 2 0 2 7  

 

  
 

Pagina 34 

Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Responsabil 

Valoare 

totală (lei) 

1.1.2.24 
Stație de epurare și tratare a apelor reziduale în comuna 
Giubega 

Comuna Giubega NA 

1.1.2.25 Extindere alimentare cu apă în comuna Galicea Mare Comuna Galicea Mare NA 

1.1.2.26 
Construire infrastructură ape pluviale în comuna Galicea 
Mare 

Comuna Galicea Mare NA 

1.1.2.27 
Extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă  în 
comuna Desa 

Comuna Desa NA 

1.1.2.28 
Extindere rețea de alimenatare cu apă în comuna Daneți, 
județul Dolj 

Comuna Daneți NA 

1.1.2.29 
Rest de executat la rețeaua de alimentare cu apă, comuna 
Ciupercenii Noi 

Comuna Ciupercenii Noi NA 

1.1.2.30 Extindere rețea de apă în comună Comuna Coțofenii din Față NA 

1.1.2.31 Proiect POIM -Apă și canalizare Comuna Cerăt NA 

1.1.2.32 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată în Județul Dolj 

Comuna Cârcea NA 

1.1.2.33 

Rețea de alimentare cu apă și sistem de canalizare, cămine 
de racordat pe străzile: Toamnei, Aleea I Toamnei, Strada 
Pomilor, Strada Castaniilor, Aleea 2 Castanilor, Strada 
dispenasarului, Aleea I Dispensarului, Strada Migdalului, 
Strada Pepinierei, Aleea 1 Pepinierei 

Comuna Cârcea NA 

1.1.2.34 Extnderea rețelor de apă potabilă în Comuna Cârcea Comuna Cârcea NA 

1.1.2.35 
Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare 
menajeră în satele Izvor, Lesile, Deleni, Cornețu, Milești și 
Dutulesti, comuna Simnicu de Sus 

Comuna Simnicu de Sus 15.271.405 

1.1.2.36 

Rețea de alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare, 
cămine de racordat pe străzile: Toamnei, Aleea 1 Toamnei, 
Strada Pomilor, Strada Castanilor, Aleea 2 Castanilor, 
Strada Dispensarului, Aleea 1 Dispensarului, Strada 
Migdalului, Strada Pepinierei, Aleea 1 Pepinierei 

Comuna Cârcea NA 

1.1.2.37 
Înființare rețea de apă potabilă în sat Tîmburești, comuna 
Rojiște 

Comuna Rojiște 1.250.000 

1.1.2.38 Extindere alimentare cu apă în comună în comuna Scăești Comuna Scăești NA 

1.1.2.39 
Rețea de canalizare, stație de epurare în sistem centralizat 
pentru satele comunei Scăești 

Comuna Scăești NA 

1.1.2.40 
Modernizare rețea canalizare și apă în comuna Ciupercenii 
Noi 

Comuna Ciupercenii Noi NA 

1.1.2.41 
Construirea sistemului de canalizare în satele Basarabi și 
Golenți 

CL Municipiul Calafat NA 

1.1.2.42 
Modernizarea sistemului de canalizare prin dimensionarea 
corespunzătoare a conductelor în orașul Calafat 

CL Municipiul Calafat 1.500.000 

1.1.2.43 Canalizare + epurare ape uzate sat Verbicioara Comuna Verbița NA 

1.1.2.44 
Reţea de canalizare cu staţie de epurare ape menajere 
uzate şi extindere de reţea de alimentare cu apă în 
localitatea Vârtop, Comuna Vârtop, Judeţul Dolj 

Comuna Vârtop 31.147.020,49 

1.1.2.45 Extindere Canalizare Comuna Vârtop NA 

1.1.2.46 Alimentare cu apă și canalizare în satele Terpezița și Lazu Comuna Terpezița NA 

1.1.2.47 
Realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a 
apelor uzate în comuna Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

1.1.2.48 
Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale prin 
șanțuri și rigole în comuna Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

1.1.2.49 
Realizare rețea publică de canalizare a apelor uzate 
menajere și stație de epurare și tratare în comuna Sălcuța 

Comuna Sălcuța NA 

1.1.2.50 
Înființare sistem de canalizare cu stație epurare în comuna 
Sadova 

Comuna Sadova NA 

1.1.2.51 Lucrări amenajare șanțuri în comuna Sadova Comuna Sadova NA 

1.1.2.52 
Introducere apă și canalizare în zonele neracordate în 
comuna Plenița 

Comuna Plenița NA 

1.1.2.53 Apă și canalizare în comuna Piscu Vechi Comuna Piscu Vechi NA 

1.1.2.54 Extindere canalizare comuna Pielești, sat Pielești Comuna Pielești NA 
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Valoare 

totală (lei) 

1.1.2.55 
Sistem centralizat canalizare menajeră și stație de epurare 
– tronson DJ 641, comuna Pielești, județ Dolj (Proiectare + 
Execuție) 

Comuna Pielești NA 

1.1.2.56 
Extindere sistem centralizat de canalizare în sat Maracinele, 
comuna Perișor 

Comuna Perișor NA 

1.1.2.57 
Rețea de canalizare, stație de epurare în sistem centralizat 
pentru satele Rupturile, Velești, Balota de Sus, Gaia, 
Murgași și Picăturile 

Comuna Murgași NA 

1.1.2.58 
Rețea de canalizare, stație de epurare în sistem centralizat 
pentru satele Rupturile, Velești, Balota de Sus, Gaia, 
Mugurași și Picăturile 

Comuna Murgași NA 

1.1.2.59 Construire rețea de canalizare în comuna Mischii Comuna Mischii NA 

1.1.2.60 Reabilitare și betonare canale în comuna Mischii Comuna Mischii NA 

1.1.2.61 
Extindere și realizare racorduri rețea canalizare în satul 
Malu Mare 

Comuna Malu Mare NA 

1.1.2.62 Constructie sistem de canalizare în comuna Maceșu de Sus Comuna Măceșu de Sus NA 

1.1.2.63 Canalizare Leu și Zanoaga comunele Leu și Zănoaga NA 

1.1.2.64 
Realizare rețea și branșamente gaze naturale în comuna 
Giocea 

Comuna Goicea NA 

1.1.2.65 Rețea de canalizare în comuna Giubega Comuna Giubega NA 

1.1.2.66 
Înființare sistem de canalizare cu stație epurare în comuna 
Ghindeni 

Comuna Ghindeni NA 

1.1.2.67 Canalizare Comuna Galiciuica NA 

1.1.2.68 Construire infrastructură apă uzată în comuna Galicea Mare Comuna Galicea Mare NA 

1.1.2.69 
Prima înființare a rețelei de canalizare în comuna Farcaș, 
Dolj 

Comuna Farcaș NA 

1.1.2.70 Dalare sanțuri 9 Km în comuna Drăgotești Comuna Drăgotești NA 

1.1.2.71 
Construirea rețea publică de canalizare + stație de epurare  
în comuna Desa 

Comuna Desa NA 

1.1.2.72 Canalizare în sistem centralizat Comuna Desa Comuna Desa NA 

1.1.2.73 Branșamente la canalizare în Comuna Desa Comuna Desa NA 

1.1.2.74 Extindere rețea de canalizare în comuna Desa, sat Rudari Comuna Desa NA 

1.1.2.75 
Construire rețea publică de canalizare a apelor uzate 
menajere și stație de epurare 

Comuna Desa NA 

1.1.2.76 Înființare  sistem de canalizare în comuna Daneți Comuna Daneți NA 

1.1.2.77 
Realizare racorduri la sistemul de canalizare menajera din 
comuna Ciupercenii Noi, județul Dolj 

Comuna Ciupercenii Noi NA 

1.1.2.78 
Extinderea rețelei publice de apă uzată și stației de epurare 
comuna Coțofenii din Față 

Comuna Coțofenii din Față NA 

1.1.2.79 Înființare canalizare în comuna Celaru Comuna Celaru NA 

1.1.2.80 Extindere canalizare în comuna Celaru Comuna Celaru NA 

1.1.2.81 Extinderea rețelelor de canalizare în comuna Cârcea Comuna Cârcea NA 

1.1.2.82 
Sistem centralizat de canalizare în satul Bratovoesti, 
comuna Bratovoiești, județul Dolj 

Comuna Bratovoești NA 

1.1.2.83 
Canalizare ape uzate în comuna Braloștița, satele Sfircea, 
Valea Fântânilor și Braloștița 

Comuna Braloștița NA 

1.1.2.84 Extindere rețea de canalizare Comuna Almăj NA 

1.1.2.85 Extindere rețea de apă și canalizare în comuna Plenița Comuna Plenița 880.000 

1.1.2.86 
Extindere rețea de canalizare, stație de epurare comuna 
Coțofenii din Dos, județul Dolj  

Comuna Coțofenii din Dos 31.000 

1.1.2.87 
Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, 
cu stație de epurare în sat Predești în comuna Predești  

Comuna Predești NA 

1.1.2.88 Înființare și extindere rețea distribuție gaze natural Oraș Segarcea NA 

1.1.2.89 
Realizare rețea de alimentare cu gaze naturale în municipiul 
Calafat 

CL Municipiul Calafat NA 

1.1.2.90 Construire rețea alimentare gaze Oraș Bechet NA 

1.1.2.91 Realizarea rețelei de gaz în comuna Terpezița Comuna Terpezița NA 

1.1.2.92 Aducțiune gaze naturale în comuna Scăești Comuna Scăești NA 

1.1.2.93 Alimentarea cu gaze naturale în comuna Sadova Comuna Sadova NA 
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1.1.2.94 Rețea distribuție gaze naturale în comuna Robânești Comuna Robânești NA 

1.1.2.95 
Realizare rețea de alimentare cu gaze naturale în comuna 
Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

1.1.2.96 Înființare rețea de distribuție gaze la nivelul UAT Moțăței Comuna Moțăței 1.100.000 

1.1.2.97 Înființare rețea alimentare cu gaze în comuna Malu Mare Comuna Malu Mare NA 

1.1.2.98 
Racordarea gospodariilor la o rețea de alimentare cu gaze 
naturale în comuna Măceșu de Jos 

Comuna Măceșu de Jos NA 

1.1.2.99 Aducțiune gaze în satele Leu și Zanoaga Comuna Leu NA 

1.1.2.100 
Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna 
Goiești 

Comuna Goiești NA 

1.1.2.101 
Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna 
Ghindeni 

Comuna Ghindeni NA 

1.1.2.102 
Înființare rețea gaze naturale comuna Ghercești, satele 

Ungureni, Ungurenii Mici și Luncsoru 
Comuna Ghercești NA 

1.1.2.103 
Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale comuna 
Farcaș, Dolj 

Comuna Farcaș NA 

1.1.2.104 Alimentare cu gaze în comuna Drăgotești, Dolj Comuna Drăgotești NA 

1.1.2.105 
Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna 
Drăgotești 

Comuna Drăgotești NA 

1.1.2.106 
Realizarea rețea de alimentare cu gaze naturale  în comuna 
Desa 

Comuna Desa NA 

1.1.2.107 Înființare rețea de gaze naturale în comuna Daneți Comuna Daneți NA 

1.1.2.108 
Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna 
Coțofenii din Față 

Comuna Coțofenii din Față NA 

1.1.2.109 
Înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în 
comuna Cerăt, județ Dolj 

Comuna Cerăt NA 

1.1.2.110 Înființare rețea de distribuție gaze comuna Celaru Comuna Celaru NA 

1.1.2.111 Extinderea rețelelor de gaze naturale în comuna Cârcea Comuna Cârcea NA 

1.1.2.112 Introducere gaze naturale în comuna Breasta Comuna Breasta NA 

1.1.2.113 
Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna 
Bralostita, județul Dolj 

Comuna Braloștița NA 

1.1.2.114 Racordare gaze naturale Comuna Barca NA 

1.1.2.115 
Alimentare cu gaze în comuna Afumați, județul Dolj 
,inclusiv branșamente la limita de proprietate 

Comuna Afumați NA 

1.1.2.116 
Înființare sistem inteligent de distributie gaze naturale în 
comuna Simnicu de Sus, satele aparținătoare 

Comuna Simnicu de Sus 8.000.000 

1.1.2.117 Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Băileşti  CL Oraș Băilești NA 

1.1.2.118 
Înființare rețea de distribuție gaze la nivelul comunei 
Barbova 

Comuna Brabova NA 

1.1.2.119 
Servicii de consultanță POIM- înființare sistem de distributie 
gaze naturale în comuna Coțofenii din Dos 

Comuna Coțofenii din Dos 31.000 

1.1.2.120 
Înființare rețea de distribuție gaze la nivelul orașului 

Dăbuleni 
CL Oraș Dăbuleni 10.000.000 

1.1.2.121 
Înființare rețea inteligentă  de distribuție gaze la nivelul 
UAT Ghindeni 

Comuna Ghindeni NA 

1.1.2.122 
Înființare rețea de distribuție gaze la nivelul comunei 
Goicea 

Comuna Goicea 25.000.000 

1.1.2.123 Înființare rețea distribuție gaze în Măceșu de Sus Comuna Măceșu de Sus 1.200.000 

1.1.2.124 Înființare rețea distribuție gaze naturale, comuna Predești Comuna Predești NA 

1.1.2.125 
Înființarea și racordarea localității la sistemul de distribuție 
al gazelor naturale în comuna Ciupercenii Noi 

Comuna Ciupercenii Noi NA 

1.1.2.126 Modernizare iluminat public CL Oraș Segarcea NA 

1.1.2.127 
Modernizare și extindere sistem de supraveghere video 
stradală 

Oraș Segarcea NA 

1.1.2.128 Modernizare sistem de supraveghere stradală  CL Municipiul Calafat 100.000 

1.1.2.129 
Construirea unui sistem de iluminat public inteligent în 
orasul Calafat 

CL Municipiul Calafat 2.500.000 

1.1.2.130 Sisteme de supraveghere și monitorizare Oraș Bechet NA 

1.1.2.131 Sistem integrat privind siguranța publică locală în  Băilești CL Oraș Băilești NA 

1.1.2.132 
Modernizare sistem de supraveghere stradală municipiul 
Calafat 

CL Municipiul Calafat NA 
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1.1.2.133 
Implementarea sistemului de iluminat public inteligent  la 
nivelul municipiului Calafat 

CL Municipiul Calafat NA 

1.1.2.134 
Extindere rețea joasă tensiune municipiul Calafat, județul 
Dolj 

CL Municipiul Calafat 1.000.000 

1.1.2.135 Modernizare iluminat public Comuna Vârtop NA 

1.1.2.136 
Reabilitarea și modernizarea rețelei de iluminat public în 
comuna Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

1.1.2.137 
Extindere rețea iluminat public stradal Damian în comuna 
Sadova 

Comuna Sadova NA 

1.1.2.138 Sistem iluminat public stradal cu LED în comuna Plenița Comuna Plenița NA 

1.1.2.139 Extindere supraveghere sistem video în comuna Ostroveni Comuna Ostroveni NA 

1.1.2.140 
Sistem de monitorizare video a instituțiilor, drumurilor și 
zonelor publice, comuna Murgași, județ Dolj 

Comuna Murgași NA 

1.1.2.141 Realizare reţea WI-FI în comuna Moțăței  Comuna Moțăței NA 

1.1.2.142 
Extindere sistem de monitorizare și supraveghere video a 
comunei Moțăței 

Comuna Moțăței 20.000 

1.1.2.143 Modernizare iluminat public în comuna Moțăței  Comuna Moțăței 100.000 

1.1.2.144 Înființare sistem de supraveghere video în comuna Mischii Comuna Mischii NA 

1.1.2.145 Modernizare iluminat public în comuna Mischii Comuna Mischii NA 

1.1.2.146 
Realizare iluminat stradal cu LED, satele Preajba și Malu 
Mare 

Comuna Malu Mare NA 

1.1.2.147 Reabilitare sistem de iluminat public în comuna Leu Comuna Leu NA 

1.1.2.148 Modernizare iuluminat public  Comuna Goiești NA 

1.1.2.149 
Lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat public în comuna 
Giubega 

Comuna Giubega NA 

1.1.2.150 Modernizare iluminat public în comuna Drăgotești Comuna Drăgotești NA 

1.1.2.151 Modernizare sistem de iluminat public în comuna Daneți Comuna Daneți NA 

1.1.2.152 Extinderea sistem de iluminat public în comună Comuna Coțofenii din Față NA 

1.1.2.153 
Modernizarea sistemului de iluminat stradal si a rețelei 
electrice - extindere rețea iluminat public în comuna 
Coțofenii din față 

Comuna Coțofenii din Față NA 

1.1.2.154 Reabilitarea rețelei de iluminat public în comuna Cioroiași Comuna Cioroiasi NA 

1.1.2.155 Modernizarea sistemului de iluminat public Comuna Cetate NA 

1.1.2.156 
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat stradal in 
comunaCerat, județDolj 

Comuna Cerăt NA 

1.1.2.157 Înființare iluminat public comuna Celaru Comuna Celaru 200.000 

1.1.2.158 
Modernizare iluminat public zona Banu Mărăcine și zona 
Pelendava, comuna Cârcea, județul Dolj 

Comuna Cârcea NA 

1.1.2.159 Modernizare rețea de iluminat public în Comuna Cârcea Comuna Cârcea NA 

1.1.2.160 
Modernizare rețea de iluminat public În comuna Cârcea, 
str. Guran, Aleea Guran, Aleea Beharca 

Comuna Cârcea NA 

1.1.2.161 
Împlementare sistem de supraveghere video în Comuna 
Cârcea, Județul Dolj 

Comuna Cârcea NA 

1.1.2.162 
Înființare sistem cu gaze naturale în comuna Bratovoesti, 
satele Bratovoești, Badoși, Georocu Mare și Prunet 

Comuna Bratovoești NA 

1.1.2.163 
Modernizare iluminat public stradal cu LED în comuna 
Bratovoești 

Comuna Bratovoești NA 

1.1.2.164 
Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 
Plenița 

Comuna Plenița 225.000 

1.1.2.165 Modernizare rețea de iluminat public în Comuna Cârcea Comuna Cârcea NA 

1.1.2.166 
Modernizare rețea de iluminat public în zona Banu Mărăcine 
și zona Pelendava 

Comuna Cârcea NA 

1.1.2.167 
Modernizare rețea de iluminat public în zona Metro și zona 
Plaiul Vulcănești 

Comuna Cârcea NA 

1.1.2.168 
Extindere sistem iluminat public în comuna Cârcea, str. 
Guran, Aleea Guran, Aleea Beharca 

Comuna Cârcea NA 

1.1.2.169 Internet gratuit în toată comuna Măceșu de Sus Comuna Măceșu de Sus 250.000 

1.1.2.170 Reabiltare sistem de iluminat în comuna Rojiște Comuna Rojiște 126.327 

1.1.2.171 
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat stradal în 
comuna Scăești 

Comuna Scăești NA 

1.1.2.172 Park&Ride local la Gara Viaductului Cârcea Comuna Cârcea NA 
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Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Responsabil 

Valoare 

totală (lei) 

1.1.2.173 Park&Ride local la Gara Cârcea Comuna Cârcea NA 

1.1.2.174 Amenajare parcare în zona Bascov Municipiul Calafat NA 

1.1.2.175 
Achiziţia de utilaje şi accesorii pentru întreținere drumuri și 
amenajări de terenuri în comuna Moțăței  

Comuna Moțăței 500.000 

1.1.2.176 
Extindere rețele alimentare cu energie electrică și iluminat 
stradal 

Comuna Malu Mare NA 

1.1.2.177 Montare post transformare electrică  în comuna Desa Comuna Desa NA 

1.1.2.178 Extinderea rețelelor electrice în Comuna Cârcea Comuna Cârcea NA 

1.1.2.179 
Implementare rețea wireless în Comuna Cârcea, Județul 
Dolj în cadrul proiectului WIFI4EU 

Comuna Cârcea NA 

1.1.2.180 
Extindere rețea electrică pe strada Aleea Constantin 
Argetoianu 

Comuna Breasta NA 

1.1.2.181 Extindere rețea electrică în comuna Simnicu de Sus Comuna Simnicu de Sus 100.000 

1.1.2.182 
Extindere rețea alimentare cu energie electrică pe străzile 
Pogresului, Aviației, Sânzienelor și Industriilor 

Comuna Cârcea NA 

1.1.2.183 
Realizarea și/sau modernizarea cpacităților de producție e 
energiei electrice și/sau termice din biomasă și biogaz la 
nivelul comunei Rojiște 

Comuna Rojiște 1.000.000 

1.1.2.184 Reabilitare și modernizare parc orășenesc Oraș Segarcea NA 

1.1.2.185 Îmbunătățirea zonelor noi, a zonelor de agremet  CL Oraș Băilești NA 

1.1.2.186 
Îmbunătățirea zonelor verzi noi, a zonelor de agrement și 
înființarea sistemului de monitorizare a aerului și 
zgomotului în mun. Băilești 

CL Oraș Băilești NA 

1.1.2.187 Amenajare parc în comuna Sadova Comuna Sadova NA 

1.1.2.188 Amenjare locuri de joacă pentru copii în comuna Ostroveni Comuna Ostroveni NA 

1.1.2.189 
Amenajare locuri de joacă pentru copii, satele Murgași și 
Balota de Sus, com Murgași 

Comuna Murgași NA 

1.1.2.190 
Modernizare a parcurilor şi a locurilor de joacă de pe raza 

comunei Moțăței  
Comuna Moțăței NA 

1.1.2.191 Amenajare parc strada Preot Traineanu Ion Comuna Cârcea NA 

1.1.2.192 Amenajare zonă de agrement și sport Comuna Cârcea NA 

1.1.2.193 Înființare părculețe cu loc de joacă în comuna Cârcea Comuna Cârcea NA 

1.1.2.194 Amenajare parc pe strada Țărineanu Ion, comuna Cârcea Comuna Cârcea NA 

1.1.2.195 
Eveniment tradițional „Întâlnire cu fii satului ” în comuna 
Goiești 

Comuna Goiești 5.000 

1.1.2.196 Evenimente tradiționale în Măceșu de Sus Comuna Măceșu de Sus 500.000 

1.1.2.197 
Construire spațiu public de recreere pentru activități 
sportive cu caracter social în comuna Rojiste, sat 
Tîmburești 

Comuna Rojiște 63.039 

1.1.2.198 
Reabilitarea clădirilor cu valoare ambientală  în comuna 
Seaca de Pădure 

Comuna Seaca de Pădure 100.000 

1.1.2.199 
Modernizarea şi extinderea serviciilor de alimentare cu apă 

potabilă, canalizare şi epurare ape uzate 

Compania de Apă Oltenia 

SA; UAT-uri 
NA 

1.1.2.200 Branșare la rețeaua de distribuție gaze naturale UAT-uri NA 

1.1.2.201 
Extinderea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale la 
nivelul județului Dolj 

UAT-uri NA 

 

OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 

Axa prioritară 1.2.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale și creșterea accesului populației la 

serviciile de educație și formare profesională 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

1.2.1.1 Înființare program „Educație și sprijin fără baterie” CL Municipiul Craiova NA 

1.2.1.2 Reabilitare și dotare școli și licee în municipiul Craiova CL Municipiul Craiova NA 

1.2.1.3 Reabilitare și dotare grădinițe în municipiul Craiova CL Municipiul Craiova NA 
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Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

1.2.1.4 Extindere școli cu săli de sport, bazine de înot etc. CL Municipiul Craiova NA 

1.2.1.5 Achiziționarea de autobuze școlare CL Municipiul Craiova 20.000.000 

1.2.1.6 
Execuție lucrări de construcții grup sanitar în incinta Școlii 
Coțofenii din Dos, Județul Dolj 

Comuna Coțofenii din Dos 40.000 

1.2.1.7 
Construire, extindere reabilitare și dotare școli și creșe, săli 
de sport și amenajări exterioare ăn curtea școlilor 

CL Municipiul Craiova 8.000.000 

1.2.1.8 
Reabilitare, modernizare și echipare Scoală gimnazială 
Gheorghe Brăescu Calafat 

CL Municipiul Calafat 5.000.000 

1.2.1.9 
Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii 
educaționale 

CL Oraș Bechet NA 

1.2.1.10 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale (construire, 
modernizare școli, dotare, echipamente) 

CL Oraș Băilești NA 

1.2.1.11 
Reabilitare, modernizare și echipare Liceul Agricol Ștefan 
Milcu Calafat 

CL Municipiul Calafat 3.500.000 

1.2.1.12 
Reabilitare, modernizare și echipare Școala Gimnazială 
Constantin Gerota Calafat 

CL Municipiul Calafat 3.500.000 

1.2.1.13 
Reabilitare, modernizare și echipare Liceul Teoretic 
Independența Calafat 

CL Municipiul Calafat 1.500.000 

1.2.1.14 Înființare spațiu AFTER SCHOOL Comuna Vârtop NA 

1.2.1.15 Reabilitări școli și grădinițe în comuna Terpezița Comuna Terpezița NA 

1.2.1.16 
Reducerea și prevenirea abandonului școlar și promovarea 
accesului egal al învățământului de calitate în comuna 
Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

1.2.1.17 
Construire instituție de învățământ, tip grădiniță în 
comuna Scăești 

Comuna Scăești NA 

1.2.1.18 
Reabilitare și moderinzare școala primară Lacrița în 
comuna Robânești 

Comuna Robânești NA 

1.2.1.19 Reabilitare și modernizare școala Ostroveni Comuna Ostroveni NA 

1.2.1.20 Realizare centru „After - School” comuna Murgași Comuna Murgași NA 

1.2.1.21 
Construire centru de desfăşurare activităţi didactice de tip 
„Şcoala după şcoală” comuna Moțăței 

Comuna Moțăței 200.000 

1.2.1.22 Modernizare și dotare gradinițe din comuna Moțăței  Comuna Moțăței 200.000 

1.2.1.23 
Înființarea şi dotare laboratoare de specialitate în şcoli: 
chimie, fizică, biologie, informatică în comuna Moțăței  

Comuna Moțăței 20.000 

1.2.1.24 Construire Școală în comuna Giubega Comuna Giubega NA 

1.2.1.25 
Dezvoltarea sistemului de educație timpurie în comuna 
Giubega 

Comuna Giubega NA 

1.2.1.26 Modernizare școală generală în comuna Drăgotești Comuna Drăgotești NA 

1.2.1.27 Înființare spațiu After School în comuna Drăgotești Comuna Drăgotești NA 

1.2.1.28 
Construirea unei grădinițe cu program prelungit în comuna 
Coțofenii din față 

Comuna Coțofenii din Față NA 

1.2.1.29 Reabilitare școala comuna Celaru Comuna Celaru 1.500.000 

1.2.1.30 Reabilitare Școală Gimnazială Goiești Comuna Goiești 310.000 

1.2.1.31 Educația viitorului comunității noastre" în comuna Sălcuța  Comuna Sălcuța NA 

1.2.1.32 Cursuri de pregătire în comuna Ciupercenii Noi Comuna Ciupercenii Noi NA 

1.2.1.33 
Desfăşurarea de campanii de informare şi conştientizare 
cu privire la riscurile abandonului şcolar în comuna Moțăței  

Comuna Moțăței NA 

1.2.1.34 

Încurajarea şi susţinerea populaţiei active în vederea 
participării la cursuri de calificare şi reconversie socială 
susținute de furnizorii de formare profesională în comuna 
Moțăței  

Comuna Moțăței NA 



 S t r a t e g i a  d e  D e z vo l t a r e  a  J u de ț u l u i  D o l j  
2 0 2 1 - 2 0 2 7  

 

  
 

Pagina 40 

 
Axa prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și creșterea accesului populației la serviciile 

de sănătate publică 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

1.2.2.1 
Extindere cu lift exterior, reabilitare și recompartimentare 
cu modificări structurale și nestructurale C1 Str. Filantropia 
Nr 1 

CL Municipiul Craiova NA 

1.2.2.2 
Modernizarea și dotarea cu aparatura medicală a clinicii 
obstretica ginecologie și blocul Operator - Spitalul 
Filantropia 

CL Municipiul Craiova NA 

1.2.2.3 
Reabilitarea Infrastructurii Cabinetelor Medicale Școlare și 
dotare cu mobilier 

CL Municipiul Craiova NA 

1.2.2.4 
Achiziția unui sistem de control acces și pontaj cu 
recunoaștere facială, amprenta digitală, card și parolă - 
spitalul Filantropia 

CL Municipiul Craiova NA 

1.2.2.5 
Extindere rețea oxigen medical a Clinicii neontalologie - 
Spitalul Filantropia 

CL Municipiul Craiova NA 

1.2.2.6 
Modernizarea și dotarea cu apartura medicală a 
comportimentului primiri urgențe - Spitalul Filantropia 

CL Municipiul Craiova NA 

1.2.2.7 Construirea și dotarea unui spital nou pentru copii CL Municipiul Craiova NA 

1.2.2.8 
Construirea și dotarea unui spital nou - monobtoc cu 4 
etaje  în Str. Filantropia nr 1 

CL Municipiul Craiova NA 

1.2.2.9 
Construirea și dotarea unui corp de clădire în cadrul 
spitalului clinic boli infecțioase și pnemufiziologie Victor 
Babeș 

CL Municipiul Craiova NA 

1.2.2.10 
Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul 
Municipal de Pediatrie Filantropia Craiova 

CL Municipiul Craiova 57.000.000 

1.2.2.11 
Creșterea capacității de diagnostic și tratament a Spitalului 
Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș 
Craiova, prin extinderea infrastructurii aferente 

CL Municipiul Craiova 20.000.000 

1.2.2.12 
Extinderea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie cu corp 
pentru Secția Clinică de Recuperare Neurologică 

CL Municipiul Craiova 38.181.450 

1.2.2.13 Reabilitarea și modernizarea Spitalului Municipal Calafat CL Municipiul Calafat 4.500.000 

1.2.2.14 Asistență medicală și telemedicină în Municipiul Calafat CL Municipiul Calafat 80.000 

1.2.2.15 Reabilitarea sediului administrativ al Municipiului Calafat  CL Municipiul Calafat 4.500.000 

1.2.2.16 
Dotarea și modernizarea Spitalului Municipal Calafat prin 
achiziția de paturi și mese de operație moderne 

CL Municipiul Calafat 1.000.000 

1.2.2.17 Reabilitare și modernizare Spitalulul Municipal Calafat Municipiul Calafat NA 

1.2.2.18 Reabilitare Dispensar Uman în comuna Negoi Comuna Negoi NA 

1.2.2.19 
Modernizare și recompartimentare clădire dispensar în 
comuna Cârcea 

Comuna Cârcea NA 

1.2.2.20 
Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Dispensar 

Uman în satul Coțofenii din Dos, Județul Dolj 
Comuna Coțofenii din Dos 100.000 

1.2.2.21 
Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Dispensar 
Uman în satul Potmelțu, Județul Dolj 

Comuna Coțofenii din Dos 100.000 

1.2.2.22 
Reabilitare, modernizare, dotare cabinete medici de 
familie si cabinet stomatologic în comuna Goicea 

Comuna Goicea 210.000 

1.2.2.23 
Reabilitare și extindere cabinete medicale rurale în 
comuna Sălcuța județul Dolj 

Comuna Sălcuța NA 

1.2.2.24 
Dotarea Laboratorului de analize medicale - spitalul 
Filantropia 

Spitalul Filantropia NA 

1.2.2.25 Dotare Spital Orășenesc Segarcea  CL Oraș Segarcea NA 

1.2.2.26 Dezvoltarea infrastructurii din sănătate CL Oraș Bechet NA 

1.2.2.27 
Amenajarea și dotarea unui dispensar uman în comuna 
Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

1.2.2.28 
Dotare Dispensar medical Murgași cu mobilier, apărătură 
și echipamente medicale performante 

Comuna Murgași NA 

1.2.2.29 Dotare cabinete medicale umane în comuna Moțăței  Comuna Moțăței 50.000 

1.2.2.30 Modernizare și dotare dispensar uman în comuna Goicea Comuna Goicea NA 

1.2.2.31 Laborator analize  în comuna Ciupercenii Noi Comuna Ciupercenii Noi NA 
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Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

1.2.2.32 Asistență medicală și telemedicină în Municipiul Calafat CL Municipiul Calafat NA 

1.2.2.33 Înființare cabinet medical Comuna Terpezița NA 

1.2.2.34 Contrucție centru medical Comuna Scăești NA 

1.2.2.35 Construire centru medical comuna Piscu Vechi Comuna Piscu Vechi NA 

1.2.2.36 Consturire clinică medicală în comuna Pielești Comuna Pielești NA 

1.2.2.37 Înființare și dotare Dispensar Veterinar comuna Murgași Comuna Murgași NA 

1.2.2.38 Înființare cabinet medical școlar în comuna Moțăței  Comuna Moțăței NA 

1.2.2.39 
Amenajare punct sanitar în satul Dobridor, în comuna 
Moțăței  

Comuna Moțăței NA 

1.2.2.40 
Construire Dispensar Uman în comuna Drăgotești, județ 
Dolj 

Comuna Drăgotești NA 

1.2.2.41 
Înființare și dotare corespunzătoare cu echipamente și 
mobilier cabinet stomatologic în comuna Coțofenii din Față 

Comuna Coțofenii din Față NA 

1.2.2.42 Înființare centru de medical în comuna Celaru Comuna Celaru NA 

1.2.2.43 
Construire și dotare dispensar uman și cabinet 
stomatologic  în comuna Goiești 

Comuna Goiești 500.000 

1.2.2.44 Cabinet stomatologic în Măceșu de Sus Comuna Măceșu de Sus 500.000 

1.2.2.45 
Construire și dotare ”Dispensar Uman” sat Predești, 
comuna Predești 

Comuna Predești NA 

1.2.2.46 
Constructie dispensar medical și dotare cu echipamentele 
necesare în comuna Scăești  

Comuna Scăești NA 

1.2.2.47 Achiziție amubulanță în comuna Ciupercenii Noi Comuna Ciupercenii Noi NA 

 
Axa prioritară 1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale și creșterea accesului populației la serviciile 

sociale 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

1.2.3.1 Construire locuințe sociale în cartierul Făcai CL Municipiul Craiova 20.000.000 

1.2.3.2 
Construirea unui Centru de rezidenta permanenta pentru 
persoanele varstnice in Calafat 

CL Municipiul Calafat 8.000.000 

1.2.3.3 Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale, învăţământ Comuna Vârtop NA 

1.2.3.4 
Amenajarea și dotarea unui complex social care să 
cuprindă un cămin azil pentru bătrâni în comuna Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

1.2.3.5 Înființare centru de permanență medico-sanitară CL Municipiul Calafat NA 

1.2.3.6 
Construirea unei Centru de rezidență permanență pentru 
persoanele vârstnice în Calafat 

CL Municipiul Calafat NA 

1.2.3.7 Înființare centru Medical de permanență Comuna Vârtop NA 

1.2.3.8 
Dezvoltarea de servicii suport la nivel de comunitate și 
familie pentru prevenirea instituționalizîrii persoanelor 
aflate în situații de risc social în comuna Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

1.2.3.9 Amenajare Centru medical-social în satul Murgași Comuna Murgași NA 

1.2.3.10 Înființare centru social modern în comuna Leu Comuna Leu NA 

1.2.3.11 
Înființarea și dotarea unui cămin pentru seniori în comuna 
Giocea 

Comuna Goicea NA 

1.2.3.12 
Construirea unui complex social care să cuprindă un cămin 
- azil pentru bătrânii comunei și dotarea acestuia cu 
mobilier în comuna Giubega 

Comuna Giubega NA 

1.2.3.13 
Construire, amenajare și dotare Centru pentru Bătrâni în 
comuna Cerăț 

Comuna Cerăt NA 

1.2.3.14 Înființare centru de permanență pe raza Comunei Cârcea Comuna Cârcea NA 

1.2.3.15 Înființarea centru de zi pe raza Comunei Cârcea Comuna Cârcea NA 

1.2.3.16 

„MedAcces+ GVR 2021 – Îmbunătățirea accesuului la 
serviciile de asistență Medicală pentru Grupurile 
Vulnerabile, inclusiv Romii, din comunele Ciupercenii Noi, 
Coșoveni, Coțofenii din Dos 

Comuna Coțofenii din Dos 990.061 

1.2.3.17 Construcție și amenajare Centru bătrâni în comuna Scăești Comuna Scăești NA 

1.2.3.18 Centrul de permanență  în comuna Ciupercenii Noi Comuna Ciupercenii Noi NA 

1.2.3.19 Modernizare centru civic Oraș Segarcea NA 
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Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

1.2.3.20 
Îmbunătățirea condițiilor pentru persoane vârstnice în 
parteneriat cu Dj Dolj 

CL Oraș Dăbuleni NA 

1.2.3.21 Îmbunatățirea condițiilor sociale Oraș Bechet NA 

1.2.3.22 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 
și excluziune socială din comunitățilr marginalizate din 
zona rurală prin implementarea de măsuri/ op erațiuni 
integrate în contextul mecanismului de DLRC în comuna 
Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

1.2.3.23 
Servicii sociale oferite populației vulnerabile  în comuna 
Ciupercenii Noi 

Comuna Ciupercenii Noi NA 

1.2.3.24 Înființare cămin pentru vârstnici (azil) Oraș Segarcea NA 

1.2.3.25 
Construcția de locuințe scoiale care vizează îmbunătățirea 
condițiilor de locuire pentru populație 

CL Oraș Dăbuleni NA 

1.2.3.26 Cămin de bătrâni comuna Piscu Vechi Comuna Piscu Vechi NA 

1.2.3.27 Centru de îngrijiri paleative Comuna Cetate NA 

1.2.3.28 Construire locuințe sociale  UAT-uri 12.000.000 

1.2.3.29 Cămin de bătrâni  în comuna Ciupercenii Noi Comuna Ciupercenii Noi NA 

1.2.3.30 
Construire a unui Centru social multifuncțional  în comuna 
Coțofenii din Față 

Comuna Coțofenii din Față NA 

 
Axa prioritară 1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor culturale, turistice, sportive 

și de tineret 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

1.2.4.1 
Amenajare parc în zona Tancodrom pe amplasamentul 
vechii gropi de gunoi Valea Șarpelui și reabilitarea străzilor 

adiacente 

CL Municipiul Craiova 10.000.000 

1.2.4.2 Reabilitare și reamenajare Hipodrom - Municipiul Craiova CL Municipiul Craiova 10.000.000 

1.2.4.3 Amenajare Dracula Park CL Municipiul Craiova 15.000.000 

1.2.4.4 
Modernizare şi dotare Cămine Culturale Basarabi, Golenţi, 
Ciupercenii Vechi 

CL Municipiul Calafat 1.000.000 

1.2.4.5 Renovare cămin cultural în comuna Pleșoi Comuna Pleșoi NA 

1.2.4.6 Reabilitare Biblioteca comuna Ostroveni Comuna Ostroveni NA 

1.2.4.7 
Construirea Casa de Cultură în satul Murgași și dotarea cu 
echipament cultural pentru organizarea de evenimente 
tematice și festive 

Comuna Murgași NA 

1.2.4.8 Construire Bibliotecă comunală, com Murgași Comuna Murgași NA 

1.2.4.9 Dotare camine culturale  în comuna Moțăței  Comuna Moțăței 20.000 

1.2.4.10 
Restaurare consolidare Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” 
din sat Motăței 

Comuna Moțăței NA 

1.2.4.11 
Reabilitarea și conservarea clădirilor de patrimoniu (Cămin 
Cultural, sat Coțofenii din Față) 

Comuna Coțofenii din Față NA 

1.2.4.12 
Modernizare și dotare Cămin Cultural Ghizdăvești comuna 
Celaru 

Comuna Celaru 400.000 

1.2.4.13 
Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Cămin 
Cultural în satul Coțofenii din Dos, Județul Dolj  

Comuna Coțofenii din Dos 10.000 

1.2.4.14 
Construire și dotare cămin cultural în comuna Ghindeni, 
județul Dolj 

Comuna Ghindeni 902.846 

1.2.4.15 Reabilitare cămin cultural Orodel  Comuna Orodel NA 

1.2.4.16 
Extindere și reabilitare „Cămin Cultural’’ sat Predești, 
comuna Predești 

Comuna Predești 385.000 

1.2.4.17 
Reabilitare, modernizarea și dotarea Căminului Cultural 
Rojiște 

Comuna Rojiște 500.000 

1.2.4.18 Reabilitare și modernizare Cămin Cultural în sat Scăești Comuna Scăești NA 

1.2.4.19 
Reabilitare și modernizare Cămin Cultural în sat Valea lui 

Patru și dotarea cu echipamente, în comuna Scăești  
Comuna Scăești NA 

1.2.4.20 
Înființarea a trei centre pentru tineret în satele Basarabi, 
Golenți și Ciupercenii Vechi 

CL Municipiul Calafat 2.000.000 

1.2.4.21 Construire baza sportiva în Municipiul Calafat CL Municipiul Calafat 2.000.000 
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Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

1.2.4.22 Construire sală de sport Comuna Vârtop NA 

1.2.4.23 
Amenajarea și dotarea unor baze sportive în comuna 
Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

1.2.4.24 Amenajare teren de fotbal în comuna Scăești Comuna Scăești NA 

1.2.4.25 Construire mini teren de sport în comuna Pielești Comuna Pielești NA 

1.2.4.26 Stadion sintetic în comuna Ostroveni Comuna Ostroveni NA 

1.2.4.27 
Construire sală de sport (Amenajare baza sportivă) în 
comuna Murgași 

Comuna Murgași NA 

1.2.4.28 Înfiinţare echipă de dansuri populare în comuna Moțăței  Comuna Moțăței 10.000 

1.2.4.29 
Construire sală de sport  multifuncţională în satul Motatei 
prin Compania Națională de Investiții în comuna Moțăței  

Comuna Moțăței 200.000 

1.2.4.30 Reamenajare stadion comunal în satul Moțăței Comuna Moțăței NA 

1.2.4.31 
Achiziție teren pentru stadion și amenajarea acestuia în 
satul Dobridor în comuna Moțăței  

Comuna Moțăței NA 

1.2.4.32 Amenajare baze sportive în comuna Giubega Comuna Giubega NA 

1.2.4.33 Construire sală de sport în comuna Ghindeni Comuna Ghindeni NA 

1.2.4.34 
Construire și amenajare complex sportiv în comuna 
Ghindeni 

Comuna Ghindeni NA 

1.2.4.35 Înființare spațiu de recreere în comuna Ghindeni Comuna Ghindeni NA 

1.2.4.36 Construire sală de sport în comuna Drăgotești Comuna Drăgotești NA 

1.2.4.37 Construcție teren sintetic în comuna Drăgotești Comuna Drăgotești NA 

1.2.4.38 Modernizare teren de sport în comuna Drăgotești Comuna Drăgotești NA 

1.2.4.39 Construirea unei baze sportive în comuna Desa Comuna Desa NA 

1.2.4.40 Construirea unei săli de sport în comuna Coțofenii din față Comuna Coțofenii din Față NA 

1.2.4.41 
Modernizare Bază Sportivă – teren fotbal din sat Coțofenii 
din Față 

Comuna Coțofenii din Față NA 

1.2.4.42 Construire sală de sport în comuna Celaru Comuna Celaru NA 

1.2.4.43 
Construire sală de sport multifuncțională în comuna 
Cârcea 

Comuna Cârcea NA 

1.2.4.44 
Înființare părculețe cu loc de joacă în zona Banu Mărăcine 
în comuna Cârcea 

Comuna Cârcea NA 

1.2.4.45 
Înființare părculețe cu loc de joacă în zona Metro în 
comuna Cârcea 

Comuna Cârcea NA 

1.2.4.46 
Înființare complex sportiv Comuna Coțofenii din Dos, 
Județul Dolj  

Comuna Coțofenii din Dos 50.000 

1.2.4.47 Construire „Sală de Sport ” sat Predești, comuna Predești Comuna Predești NA 

1.2.4.48 Construire „Parc Recreativ” sat Predești, comuna Predești Comuna Predești NA 

1.2.4.49 Construcție sală de sport în cadrul Școlii Generale Scăești Comuna Scăești NA 

1.2.4.50 
Înfiinițare teren de sport în sat Valea lui Patru în comuna 
Scăești 

Comuna Scăești NA 

1.2.4.51 
Sală mutifuncțională și bazin de înot copii  în comuna 
Ciupercenii Noi 

Comuna Ciupercenii Noi NA 

1.2.4.52 Infrastructură și club al copiilor în comuna Ciupercenii Noi Comuna Ciupercenii Noi NA 

1.2.4.53 Construirea de centre de agrement Oraș Bechet NA 

1.2.4.54 
Amenajare zona de agrement sud-vest PARCUL 
TINERETULUI 

CL Municipiul Calafat NA 

1.2.4.55 
Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și recereere 
pentru copii în comuna Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

1.2.4.56 Amenajare locuri de joacă pentru copii în comuna Scăești Comuna Scăești NA 

1.2.4.57 Amenajare zone agrement în comuna Ostroveni Comuna Ostroveni NA 

1.2.4.58 Amenajarea unui parc tematic în comuna Moțăței  Comuna Moțăței NA 

1.2.4.59 
Amenajare zonă de agrement în zona Fântâniță, comuna 
Cârcea 

Comuna Cârcea NA 

1.2.4.60 
Parc de agrement pe minim 5 ha pe teren UAT Ciupercenii 
Noi 

Comuna Ciupercenii Noi NA 

1.2.4.61 Reabilitare și modernizare parc orășenesc Oraș Segarcea NA 

1.2.4.62 Construirea unui Aqualand în municipiul Calafat CL Municipiul Calafat 6.000.000 

1.2.4.63 Amenajare zona de agrement sud-vest - Parcul Tineretului CL Municipiul Calafat 3.000.000 
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DDS2. Dezvoltarea economică a județului Dolj 

OS. 2.1. Industrie și servicii competitive și inovatoare 

Axa prioritară 2.1.1. Impulsionarea creșterii și competitivității întreprinderilor în contextul tranziției 

verzi 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

2.1.1.1 
Înființare Hub Digital Skils - înființare centre dotate digital 
skils (parteneriat cu UCV) 

CL Municipiul 
Craiova 

NA 

2.1.1.2 
Înființare incubator de afaceri și parc tehnologic în mun. 
Băilești 

CL Oraș Băilești NA 

2.1.1.3 Înfiinţare parc industrial pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
CL Municipiul 

Calafat 
3.000.000 

2.1.1.4 
Parc industrial în vederea atingerii de investitori în zonă în 
comuna Ciupercenii Noi 

Comuna Ciupercenii 
Noi 

NA 

2.1.1.5 Dezvoltarea unui mediu de afaceri CL Oraș Bechet NA 

2.1.1.6 Înființare start-up-uri în domeniu securității cibenetice CL Oraș Băilești NA 

2.1.1.7 Creare zonă industrială Piscu Vechi Comuna Piscu Vechi NA 

2.1.1.8 
Investiţii în activităţi economice din sectorul industriei și al 
serviciilor 

Comuna Vârtop NA 

2.1.1.9 Conectivitatea afacerilor locale cu mediul de afaceri județean CL Dăbuleni 550.000 

 

OS. 2.2. Dezvoltare rurală și agricultură 

Axa prioritară 2.2.1. Dezvoltarea economică non-agricolă a mediului rural 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

2.2.1.1 
Crearea de noi locuri de muncă-măsuri pentru reintegrarea în 
muncă a șomerilor în comuna Giubega 

Comuna Giubega NA 

2.2.1.2 Înființare piață en-gros Comuna Cerăt NA 

 

Axa prioritară 2.2.2. Susținerea agriculturii, silviculturii și pescuitului 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

2.2.2.1 Modernizare târg  Oraș Bechet NA 

2.2.2.2 
Înfiinţare centru de colectare şi prelucrare fructe, 46 legume 
şi cereale 

GAL Calafat și CL 
Calafat 

1.000.000 

2.2.2.3 
Sprijinirea reconstruirii stațiilor și antenelor de irigații  în 
comuna Ciupercenii Noi 

Comuna Ciupercenii 
Noi 

NA 

2.2.2.4 Amenajări piscicole în comuna Ostroveni Comuna Ostroveni NA 

2.2.2.5 
Politici industriale-încurajare investiții în agricultură, 
industrie, consultanță în comuna Giubega 

Comuna Giubega NA 

2.2.2.6 
Construirea unui laborator de analiză pentru cereale şi 
legume în Municipiul Calafat 

CL Municipiul 
Calafat 

1.500.000 

2.2.2.7 Bălți de pescuit și agrement  în comuna Ciupercenii Noi 
Comuna Ciupercenii 

Noi 
NA 

2.2.2.8 
Amenajarea piață de desfacere produse agro-alimentare în 
comuna Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

2.2.2.9 
Amenajare piață pentru desfacere produse agroalimentare în 
comuna Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

2.2.2.10 
Înființarea unor centre de prelucrare a produselor agricole 
vegetale și animaliere în comuna Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

2.2.2.11 
Amenajare piața de legume fructe cu dotari moderne în 
parteneriat cu CJ Dolj  în comuna Moțăței  

Comuna Moțăței 100.000 

2.2.2.12 
Înfiinţarea unui târg comunal pentru desfacerea produselor 
agricole şi a celor de origine animală  în comuna Moțăței  

Comuna Moțăței 50.000 
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Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

2.2.2.13 Construire piață agroalimentară în comuna Ciupercenii Noi 
Comuna Ciupercenii 

Noi 
NA 

2.2.2.14 Valorificarea potențialului agricol Comuna Cartop NA 

2.2.2.15 Modernizare drumuri de exploatare Oraș Segarcea NA 

2.2.2.16 Asfaltare drumuri agricole Comuna Vârtop NA 

2.2.2.17 
Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna 
Pielești 

Comuna Pielești NA 

2.2.2.18 Drum de exploatație agricolă asfaltat în comuna Ostroveni Comuna Ostroveni NA 

2.2.2.19 
Pietruirea drumurilor de exploatare agricolă  în comuna 
Moțăței   

Comuna Moțăței 100.000 

2.2.2.20 Modernizare drumuri de exploatare Comuna Mischii   

2.2.2.21 Asfaltare drumuri agricole în comună 
Comuna Coțofenii 

din Față 
NA 

2.2.2.22 Modernizare drumuri agricole de exploatare Comuna Cetate NA 

2.2.2.23 Asfaltare drumuri agricole în comuna Celaru Comuna Celaru NA 

2.2.2.24 Modernizare drumuri de exploatare în comuna Cârcea Comuna Cârcea NA 

2.2.2.25 
Asfaltare drumuri agricole (drumuri de exploatatre) în 
comuna Afumați, Judetul Dolj 

Comuna Afumați NA 

 

OS. 2.3. Dezvoltarea activităților turistice 

Axa prioritară 2.3.1. Inovare și creștere în sectorul turismului 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

2.3.1.1 
Reintegrarea în circuitul cultural regional a Teatrului de 
Vară Sache şi Sucă în municipiul Băilești 

CL Oraș Băilești 1.000.000 

2.3.1.2 Festivalul cultural Amza Pellea în municipiul Băilești CL Oraș Băilești 500.000 

2.3.1.3 Festivalul Juveţi de Băileşti în municipiul Băilești CL Oraș Băilești 300.000 

2.3.1.4 Festivalul Zaibărului în municipiul Băilești CL Oraș Băilești 500.000 

2.3.1.5 
Reabilitare clădire de patrimoniu (Colegiul Național Elena; 
Colegiul Național Frații Buzest 1; Școala Obedeanu; Casa 
Bancov; str. Romain Rolland nr.8;) 

CL Municipiul Craiova NA 

2.3.1.6 
Crearea de atracții turistice în zona Dunării în parteneriat 
cu alte instituții 

CL Oraș Dăbuleni   

2.3.1.7 Construirea unui Port turistic în municipiul Calafat CL Municipiul Calafat 2.000.000 

2.3.1.8 
Amenajarea turistică a malului Dunării, zona Debarcader - 
Bascov 

CL Municipiul Calafat 2.500.000 

2.3.1.9 Investiţii pentru dezvoltarea turismului Comuna Vârtop NA 

2.3.1.10 
Construirea unui complex turistic și de agrement în comuna 
Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

2.3.1.11 
Construire complex turistic și de agrement în comuna 
Giubega 

Comuna Giubega NA 

2.3.1.12 
Stațiune agroturistică cu specific pescăresc și de aventură 
în comuna Ciupercenii Noi 

Comuna Ciupercenii Noi NA 

2.3.1.13 Parc de rulote în comuna Ciupercenii Noi Comuna Ciupercenii Noi NA 

2.3.1.14 Îmbunătățirea patrimoniului cultural - Crama Zaibarului CL Oraș Băilești NA 

2.3.1.15 
Îmbunătățirea patrimoniului cultural - modernizare 
bibloteca municipală 

CL Oraș Băilești NA 

2.3.1.16 
Îmbunătățirea patrimoniului cultural - modernizarea zonei 
Cilieni 

CL Oraș Băilești NA 

2.3.1.17 
Identificarea, restaurarea și conservarea obiectivelor de 
patrimoniu la nivelul Municipiului Calafat 

CL Municipiul Calafat NA 

2.3.1.18 
Situația Monumentelor istorice aflate în propietatea UAT-
ului Celaru (Monumentul Istoric Răscoala țăranului 1907) 

Comuna Vârtop NA 

2.3.1.19 Reabilitare monumente istorice în comuna Moțăței  Comuna Moțăței NA 

2.3.1.20 
Identificarea și reabilitarea valorilor de patrimoniu istoric, 
peisagistic, urban-arhitectural, monumente 38 istorice, etc. 
pentru integrarea acestora în circuitul turistic local 

CL Municipiul Calafat 2.000.000 

2.3.1.21 Reabilitarea Muzeului de Arta Calafat CL Municipiul Calafat 4.000.000 
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Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

2.3.1.22 Construire și dotare cămin cultural în comuna Ghindeni Comuna Ghindeni NA 

2.3.1.23 
Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii structurilor 
culturale 

Comuna Vârtop NA 

2.3.1.24 Construirea unui muzeu al muzicii folk CL Municipiul Calafat 1.000.000 

2.3.1.25 Construirea unui amfiteatru in orasul Calafat CL Municipiul Calafat 1.000.000 

2.3.1.26 
Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor culturale 
în comuna Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

2.3.1.27 
Rconstrucție capelă pentru cele 5 sate din comună în 
comuna Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

2.3.1.28 
Restaurare Consolidare Biserica„Sfântul Ierarh Nicolae” din 
sat Dobridor în comuna Moțăței  

Comuna Moțăței NA 

2.3.1.29 
Modernizarea Bibliotecii Comunale Cotofenii din Față și 
achiziție de fond de carte, dotare cu echipamente IT 

Comuna Coțofenii din Față NA 

2.3.1.30 Reabilitare, modernizare biserici comuna Coțofenii din Față Comuna Coțofenii din Față NA 

2.3.1.31 Reabilitarea bisericilor de pe raza comunei Scăești Comuna Scăești NA 

2.3.1.32 Construire sală de sport în comuna Ostroveni Comuna Ostroveni NA 

2.3.1.33 
Înființarea unui Centru de Tineret, cu dotările aferente 
comuna Coțofenii din față 

Comuna Coțofenii din Față NA 
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ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului 

OS. 3.1. Gestionarea deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară 

Axa prioritară 3.1.1. Implementarea obiectivelor Planului Județean de Gestionare a Fluxurilor de 

Deșeuri vizate de PJGD 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027; 

Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

3.1.1.1 
Organizarea sistemului de colectare selectivă a spațiului de 
depozitare temporară și transportul deșeurilor în comuna 
Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

3.1.1.2 
Achiziționarea unei mașini pentru colectarea gunoiului 
menajer în comuna Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

3.1.1.3 
Crearea unei platforme de deșeuri biodegradabile la nivelul 
orașului Dăbuleni 

CL Oraș Dăbuleni NA 

3.1.1.4 
Realizarea unei platforme pentru colectarea gunoiului în 
comuna Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

3.1.1.5 Înființare bioreactor-compost în comuna Sadova Comuna Sadova NA 

3.1.1.6 
Ciur rotativ pentru sortarea și procesarea deșeurilor în 
comuna Sadova 

Comuna Sadova NA 

3.1.1.7 
Stație de compostare deșeuri biodegradabile în comuna 
Cârcea 

Comuna Cârcea NA 

3.1.1.8 
Centru colectare deșeuri electrice și electronice și deșeuri 
voluminoase în comuna Cârcea 

Comuna Cârcea NA 

3.1.1.9 
Platformă de colectare a gunoiului menajer  în comuna 
Ciupercenii Noi 

Comuna Ciupercenii Noi NA 

 
Axa prioritară 3.1.2. Implementarea obiectivelor economiei circulare pentru fluxurile de deșeuri din 

afara PJGD 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

3.1.2.1 
Amenajarea de platforme pentru colectarea gunoiului de 
grajd și realizarea de compost în comuna Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

 

OS. 3.2. Conservarea și protecția mediului înconjurător 

Axa prioritară 3.2.1. Conservarea spațiilor verzi, protecția pădurilor și calitatea aerului 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

3.2.1.1 Senzori de zgomot și mediu CL Municipiul Craiova NA 

3.2.1.2 
Revitalizare Centrul Istoric - zona Piața Veche - Felix 
Aderca 

CL Municipiul Craiova NA 

3.2.1.3 
Înființarea sistemului de monitorizare a aerului și a 
zgomotului 

CL Oraș Băilești NA 

3.2.1.4 Lucrări de amenajare curs pârâu Oraș Segarcea NA 

3.2.1.5 
Supraînălțare dig și consolidare mal în zona localității 
Ciupercenii Vechi 

CL Municipiul Calafat 1.250.000 

3.2.1.6 
Amenajare curs de apă pârâu Sadovița în comuna 
Sadova 

Comuna Sadova NA 

3.2.1.7 Amenajarea peisagistică a curtii Muzeului de Artă Calafat CL Municipiul Calafat 1.000.000 

3.2.1.8 Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător Comuna Pielești NA 

3.2.1.9 Decolmatare lac de acumulare din comuna Perișor Comuna Perișor NA 

3.2.1.10 Construit luciu de apă 4 ha în comuna Drăgotești Comuna Drăgotești NA 

3.2.1.11 
Extindere acumulare Cârcea de pe pârâul Preajba, 
reamenajare baraj, decolmatare lac, construire 
pontoane, amenajare infrastructură verde 

Comuna Cârcea NA 

3.2.1.12 Înființare Mobilier urban Oraș Bechet NA 

3.2.1.13 Îmbunătățirea infrastructurii verzi Oraș Bechet NA 
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Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

3.2.1.14 Modemizarea parcărilor în mun. Băilești CL Oraș Băilești NA 

3.2.1.15 
Amenajarea peisagistică a infrastructurii în parcurile 
publice din municipiul Calafat 

Municipiul Calafat NA 

3.2.1.16 
Lucrări de cadastru a imobilelor din intravilanul și 
extravilanul comunei Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

3.2.1.17 
Extinderea de spații verzi și amenajarea cu trotuare în 
comuna Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

3.2.1.18 
Amenajare de șanțuri betonate în zonele de coastă 
pentru prelucrare și drenarea apelor pluviale scurse de 
pe versanți în comuna Murgași 

Comuna Murgași NA 

3.2.1.19 
Achiziţionarea de mobilier stradal (băncuţe, coşuri de 
gunoi, ghivece cu flori) în comuna Moțăței  

Comuna Moțăței NA 

3.2.1.20 Amenajare spații verzi  în comuna Mischii Comuna Mischii NA 

3.2.1.21 Amenajare spații verzi Comuna Almăj NA 

3.2.1.22 
Reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi urbane din 
orașul Dăbuleni, județ Dolj, locatie: Stanoi, Văncica, 
Magheru și extindere Caiac Canoe 

CL Oraș Dăbuleni 5.000.000 

 
Axa prioritară 3.2.2. Utilizarea sustenabilă a terenurilor contaminate, degradate sau abandonate 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

3.2.2.1 
Regenerare urbană în Municipiul Craiova prin 
revitalizarea Zonei Balta Cernele 

CL Municipiul Craiova 10.000.000 

3.2.2.2 
Regenerare urbană prin revitalizarea centrului istoric al 
Municipiul Craiova - zona Piața Veche 

CL Municipiul Craiova 18.000.000 

3.2.2.3 Regenerare urbană zona centrală - pasarela Mercur CL Municipiul Craiova 10.000.000 

3.2.2.4 Regenerare urbană zona centrală -30 Decembrie CL Municipiul Craiova 10.000.000 

3.2.2.5 Regenerare urbană zona Făcăi CL Municipiul Craiova 10.000.000 

3.2.2.6 
Echipamente de decontaminare în comuna Ciupercenii 
Noi 

Comuna Ciupercenii Noi NA 

3.2.2.7 
Lucrări de decolmatare și consolidare a malurilor 
pârâurilor și cursurilor de apă, în comuna Sălcuța 

Comuna Sălcuța NA 

3.2.2.8 
Îmbunătățirea mediului urban și reconversia funcțională 
a terenurilor degradate 

CL Oraș Dăbuleni NA 

 

OS. 3.3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) 

Axa prioritară 3.3.1. Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

3.3.1.1 Înființare sisteme de energie regenerabilă CL Municipiul Craiova NA 

3.3.1.2 
Înființare parc fotovoltaic cu o putere instalată de 40kw, 
în comuna Șopot 

Comuna Șopot NA 

3.3.1.3 
Înființare parc fotovoltaic cu o putere instalată de 320kw, 
în comuna Pielești 

Comuna Pielești NA 

3.3.1.4 
Asigurarea gradului de comfort energetic prin 
construirea unui parc fotovoltaic în comuna Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

3.3.1.5 Înființare parcuri fotovoltaice în comuna Ostroveni Comuna Ostroveni NA 

3.3.1.6 
Asigurarea independenței energetice din surse 
regenerabile (panouri solare) pentru toate clădirile 
instituțiilor publice si rețeaua publică de iluminat stradal 

Comuna Murgași NA 

3.3.1.7 Construirea unui parc fotovoltaic în comuna Desa Comuna Desa NA 

3.3.1.8 
Achiziţionare/ instalare panouri fotovoltaice pentru 
energie electrică în instituţiile publice, parcuri, intersecţii, 
terenuri de sport  în comuna Moțăței  

Comuna Moțăței 100.000 

3.3.1.9 Înființare panouri fotovoltaice în comuna Drăgotești Comuna Drăgotești NA 

3.3.1.10 Construire parc fotovoltaic în comuna Desa Comuna Desa NA 
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Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

3.3.1.11 
Înființare parc fotovoltaic necesar pentru alimentarea cu 
energie a clădirilor de interes public: sediu Primăriei 
Afumați , cămine culturale, școli , stadioane etc. 

Comuna Afumați NA 

3.3.1.12 Parc fotovoltaic în municipiul Băilești CL Oraș Băilești 2.000.000 

3.3.1.13 Panouri fotovoltaice în Măceșu de Sus Comuna Măceșu de Sus 1.000.000 

3.3.1.14 Câmp fotovoltaic (3.000 m2) Comuna Verbița NA 

3.3.1.15 

Asigurarea independenței energetice din surse 
regenerabile (panouri solare) pentru toate clădirile 
instituțiilor publice și rețeaua publică de iluminat stradal  
în comuna Murgași 

Comuna Murgași NA 

3.3.1.16 
Montarea unui post de transformare electrică în comuna 
Giubega 

Comuna Giubega NA 

3.3.1.17 
Montarea unui post de transformare electrică în comuna 
Desa 

Comuna Desa NA 

3.3.1.18 
Echipamente de producere energie electrică cu eficiență 
energetică ridicată în comuna Seaca de Pădure 

Comuna Seaca de 
Pădure 

1.000.000 

3.3.1.19 Parc fotovoltaic în municipiul Calafat CL Municipiul Calafat 3.500.000 

3.3.1.20 Construirea unui parc fotovoltaic Oraș Bechet NA 

3.3.1.21 

Asigurare independență energetică din surse 
regenerabile pentru clădirile instituțiilor publice din 
comuna și pentru rețeaua publică de iluminat stradal în 
comuna Scăești 

Comuna Scăești NA 

 

Axa prioritară 3.3.2. Scăderea consumului final de energie în județul Dolj 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

3.3.2.1 
Reabilitare termică clădiri rezidențiale din municipiul 
Craiova 

CL Municipiul Craiova NA 

3.3.2.2 
Creșterea eficenței energetice pentru C8, C9, C10, C11, 
C12 Str. Filantropia Nr. 1 

CL Municipiul Craiova NA 

3.3.2.3 Îmbunatățirea eficienței energetice a clădirilor publice CL Oraș Dăbuleni NA 

3.3.2.4 Reabilitarea energetică a clădirilor instituțiilor publice CL Municipiul Calafat 1.500.000 

3.3.2.5 Reabilitare clădiri publice - Biblioteca Municipiului Calafat CL Municipiul Calafat 1.500.000 

3.3.2.6 
Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură a 
Municipiului Calafat 

CL Municipiul Calafat NA 

3.3.2.7 

Modernizare clădiri publice pentru reducerea consumului 
de combustibil - Școala cu clasele I-VIII; Celaru; Blocurile 
specialiștiilor; fostul Dispensar uman;  Fostele Școli cu 
clasele I-IV;  Marotinu de Jos și Celaru (Rebegești) 

Comuna Vârtop NA 

3.3.2.8 
Eficientizarea energetică (termosistem) a clădirilor 

administrative situate în satul Bușteni, str. Primariei, nr.1 
Comuna Murgași NA 

3.3.2.9 
Eficientizarea energetica (termosistem) a clădirilor 
administrative situate în satul Bușteni, str. Primăriei, nr.1 
în comuna Murgași 

Comuna Murgași NA 

3.3.2.10 
Modernizare clădiri publice pentru reducerea consumului 
de combustibil în comuna Celaru 

Comuna Celaru NA 

3.3.2.11 
Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficenței 
energetice a Centrului Cultural Sportiv 

Comuna Cârcea NA 

3.3.2.12 
Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice din 
orașul Dăbuleni, județ Dolj 

CL Oraș Dăbuleni 2.500.000 

3.3.2.13 
Eficientizare energetiă a clădirilor administrative din satul 
Bușteni, în comuna Scăești 

Comuna Scăești NA 

3.3.2.14 
Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficenței 
energetice a clădirilor Liceului Constantin Ianculescu 

Comuna Cârcea NA 

3.3.2.15 
Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale din 
cadrul liceului tehnologic Constantin Nicolaescu Plopsor 
în comuna Plenița 

Comuna Plenița 460.000 

3.3.2.16 Eficientizare energetică școală și primarie Afumați Comuna Afumați NA 
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Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

3.3.2.17 
Reablitare și modernizare școala gimnazială Afumați Corp 
C1 

Comuna Afumați 800.000 

3.3.2.18 
Servicii de proiectare tehnica, proiect AFM- creșterea 
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei 
pentru Școala Coțofenii din Dos 

Comuna Coțofenii din 
Dos 

17.000 

3.3.2.19 
Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială 
„Tudor Segărceanu” în comuna Goicea 

Comuna Goicea NA 

3.3.2.20 
Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficenței 
energetice a Centrului Medical 

Comuna Cârcea NA 

3.3.2.21 
Creșterea eficenței consumului energetic prin folosirea de 
energie regenerabilă la sistemul de iluminat public al 
orașului Dăbuleni 

CL Oraș Dăbuleni NA 

3.3.2.22 
Reabilitarea unor clădiri din domeniul public și creșterea 
eficenței energetice a acestora în scopul desfășurării de 
activități necesare dezvoltării în comuna Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

3.3.2.23 
Reabilitare clădiri publice - sediul administrativ al 
Municipiului Calafat 

CL Municipiul Calafat NA 

3.3.2.24 Reabilitare sediu primărie Comuna Verbița NA 

3.3.2.25 
Reabilitarea sediului Primariei Afumati cu extindere, 
independent energetic (panouri fotovoltaice și pompă de 
căldură) 

Comuna Afumați NA 

 

OS. 3.4. Susținerea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor 

Axa prioritară 3.4.1. Managementul inundațiilor și al secetei 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

3.4.1.1 
Achiziționarea unui autogreder pentru profilarea periodică a 
drumurilor comunale 

Comuna Murgași NA 

3.4.1.2 
Dotarea cu utilaje și echipamente pentru Serviciul de 
Gospodărie Comunală, com Murgași, județ Dolj 

Comuna Murgași NA 

3.4.1.3 
Dotare SVSU Mugurași cu autospecială pentru stingere incendii 
și Echipamente specifice pentru intervenții în situații de 
urgență 

Comuna Murgași NA 

3.4.1.4 Achiziționare buldoexcavator în comuna Mischii Comuna Mischii NA 

3.4.1.5 
Dotare cu utilaje și echipamente pentru serviciul de 
gospodărire comunală și salubritate (mașină de colectare, 
pubele) în comuna Giubega 

Comuna Giubega NA 

3.4.1.6 Achiziționare mașină de pompieri în comuna Celaru Comuna Celaru NA 

3.4.1.7 
Achiziție utilaje pentru întreținerea domeniului public în 
comuna Cârcea 

Comuna Cârcea NA 

3.4.1.8 Dotarea SVSU cu autospecială pentru stingere incendii Comuna Scăești NA 

 
Axa prioritară 3.4.2. Managementul riscurilor 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

3.4.1.1 
Achiziționare unui sistem de alertă timpurie și informare 
în timp real 

CL Municipiul Calafat NA 

3.4.2.1 Achiziționare mașină de pompieri Comuna Vârtop NA 
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Cod 
proiect 

Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare totală 

(lei) 

3.4.2.2 
Dotări pentru intervenții pentru situații de urgență în 
comuna Terpezița 

Comuna Terpezița NA 

3.4.2.3 
Crearea unei baze tehnico-materială pentru intervenții în 
caz de situații de urgență în comuna Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

3.4.2.4 
Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență 
(autospecială PSI, greder și alte dotari) în comuna 
Giubega 

Comuna Giubega NA 

3.4.2.5 Dotare cu utilaje a SVSU în comuna Ghindeni Comuna Ghindeni NA 

3.4.2.6 
Dotări Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în 
comuna Coțofenii din față 

Comuna Coțofenii din Față NA 

3.4.2.7 Achiziție utilaje intervenții în situații de urgență Comuna Cârcea NA 

3.4.2.8 
Autospeciale de pompieri și ambulanța, Serviciul Local 
pentru Situații de Urgență în comuna Ciupercenii Noi 

Comuna Ciupercenii Noi NA 

3.4.2.9 
Modernizare și extindere sistem de supraveghere video 
stradală 

Oraș Segarcea NA 
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ODC4. Buna guvernanță la nivelul instituțiilor publice din județul Dolj 

OS. 4.1. Modernizarea administrației publice 

Axa prioritară 4.1.1. O mai bună coordonare, elaborare și implementare a politicilor publice 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 
totală 
(lei) 

4.1.1.1 Dezvoltare urbană în cartierele rezidențiale nou înființate CL Municipiul Craiova NA 

4.1.1.2 Elaborarea de studii și documentații tehnice Oraș Bechet NA 

4.1.1.3 
Efectuare măsurători topografice şi parcelări terenuri în 
comuna Moțăței  

Comuna Moțăței NA 

4.1.1.4 Implementarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă UAT-uri din ZUF NA 

4.1.1.5 
Plan Urbanistic General și regulament local de urbanism, 

Municipiul Calafat 
CL Municipiul Calafat NA 

4.1.1.6 
Creare Plan Urbanistic General și regulament local de 
urbanism în comuna Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

4.1.1.7 Actualizare PUG și PUZ în comuna Moțăței Comuna Moțăței NA 

4.1.1.8 
Actualizare PUG (Plan urbanistic general) în comuna Galicea 
Mare 

Comuna Galicea Mare NA 

4.1.1.9 
Realizarea plan urbanistic general și regulament local de 
urbanism, comuna Desa 

Comuna Desa NA 

4.1.1.10 
Plan Urbanistic General și Regulament local de Urbanism în 
comuna Cioroiași 

Comuna Cioroiasi NA 

4.1.1.11 
Amenajarea peisagistică a infrastructurii în parcurile publice 
din municipiul Calafat 

CL Municipiul Calafat 15.000.000 

4.1.1.12 
Eficență și profesionalism în administrația publică prin 
formarea angajaților instituțiilor/ autorităților publice locale în 
comuna Ostroveni 

Comuna Ostroveni NA 

4.1.1.13 
Formare profesională pentru personalul din aparatul de 
specialitate al primarului în comuna Moțăței  

Comuna Moțăței NA 

4.1.1.14 
Accesare fonduri nerambursabile în vederea îmbunătățirii 
capacității administrative în comuna Ciupercenii Noi 

Comuna Ciupercenii Noi NA 

4.1.1.15 Modernizare și extindere sediu primărie Oraș Segarcea NA 

4.1.1.16 
Dotare cu utilaje și echipamente societate comercială din 
subordinea Consiliului Local 

Oraș Segarcea NA 

4.1.1.17 Modernizare sediu primărie în comuna Pleșoi Comuna Pleșoi NA 

4.1.1.18 Reabilitare sediu primărie în comuna Negoi Comuna Negoi NA 

4.1.1.19 
Reabilitare, modernizare și dotare clădire primarie în comuna 
Moțăței  

Comuna Moțăței NA 

4.1.1.20 
Construire clădire administrativă Sat Călinești, comuna 
Mischii 

Comuna Mischii NA 

4.1.1.21 Reabilitare clădire și amenajare arhivă în comuna Leu Comuna Leu   NA 

4.1.1.22 Modernizare sediu primărie Galiciuca Comuna Galiciuica NA 

4.1.1.23 
Reabilitare și modernizare sediu centru administrativ și social 
cultural în comuna Galicea Mare 

Comuna Galicea Mare NA 

4.1.1.24 Modernizare sediu primărie Galiciuca Comuna Cetate NA 

4.1.1.25 Modernizare sediu primărie Comuna Cetate NA 

4.1.1.26 Construire sediu primărie și centru civic în Comuna Cârcea Comuna Cârcea NA 

4.1.1.27 Achiziție utilaje pentru întreținerea domeniului public Comuna Cârcea NA 

4.1.1.28 Construire sediu primărie Comuna Almăj NA 

4.1.1.29 Modernizare sediu primarie in comuna Simnicu de Sus 
Comuna Simnicu de 

Sus 
100.000 

4.1.1.30 Crearea de servicii în parteneriat în comuna Seaca de Pădure 
Comuna Seaca de 

Pădure 
500.000 

4.1.1.31 
Asociație nonguvernamentală pentru dezvoltare comunitară  
în comuna Ciupercenii Noi 

Comuna Ciupercenii Noi NA 
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Axa prioritară 4.1.2. Transformarea digitală a administrației publice 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod proiect Activități/Proiecte Responsabil 
Valoare 
totală 
(lei) 

4.1.2.1 
Sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor în 
cadrul Primăriei Municipiului Craiova 

CL Municipiul Craiova 3.000.000 

4.1.2.2 
Promovarea digitalizării și susținerea utilizării instrumentelor 
digitale în serviciile publice 

CL Oraș Dăbuleni NA 

4.1.2.3 
Creșterea eficienței administrației publice prin acțiuni de tip 
smart city și digitalizare  

CL Oraș Dăbuleni NA 

4.1.2.4 Sistem de alertă timpurie și informare în timp real CL Municipiul Calafat 200.000 

4.1.2.5 Arhivarea electronică în cadrul instituției publice a UAT Calafat CL Municipiul Calafat 150.000 

4.1.2.6 
Digitalizarea serviiciilor publice locale (social, economic, 
agricol, urbanism) 

CL Oraș Băilești NA 

4.1.2.7 Implementarea sistemului GlS în mun. Băilești CL Oraș Băilești NA 

4.1.2.8 Înființare servicii publice online CL Municipiul Calafat NA 

4.1.2.9 Implementarea GIS la nivelul municipiului Calafat CL Municipiul Calafat NA 

4.1.2.10 Arhivarea electronică în cadrul instituției publice a UAT Calafat CL Municipiul Calafat NA 

4.1.2.11 Digitalizarea serviciilor publice locale în comuna Terpezița Comuna Terpezița NA 

4.1.2.12 
Modernizare bază informatică în instituțiile publice ale comunei 
Moțăței 

Comuna Moțăței NA 

4.1.2.13 Achiziţionare GIS în comuna Moțăței Comuna Moțăței NA 

4.1.2.14 
Dotări administrație locală (calculatoare, copiatoare xerox, 
etc.) în comuna Giubega 

Comuna Giubega NA 

4.1.2.15 
Implementare sistem informatic banca de date urbană-harta 
interactivă(GIS) în comuna Galicea Mare 

Comuna Galicea Mare NA 

4.1.2.16 
Dotare cu echipamente informatice în vederea îmbunătățirii 
serviciilor din cadrul administrației publice locale în comuna 

Desa 

Comuna Desa NA 

4.1.2.17 
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în 
orașul Dăbuleni, județul Dolj 

CL Oraș Dăbuleni 420.000 

4.1.2.18 Digitalizare în comuna Ciupercenii Noi Comuna Ciupercenii Noi NA 
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Figura 2. Număr proiecte pe Axe Prioritare 
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Figura 3. Număr proiecte pe Domenii 
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ANEXE 3. Fișe de proiect 

 
Fișa 1.1.1.1: Modernizarea DJ 641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - 

intersecția cu DN 65 (km 43+313 /43+338) – intersecția cu DN 65 C (km 59+426) 

DOMENIU – Transport și Mobilitate, inclusiv transfrontalieră 

Titlul proiectului: Modernizarea DJ 641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km 
43+313 /43+338) – intersecția cu DN 65C (km 59+426) 
Scopul proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii de transport și creșterea accesibilității intra-judetene, regionale și la rețeaua 
TEN-T 
Obiectivele specifice ale proiectului: Modernizarea drumului județean DJ 641 ce face legătura cu DN 65C aproape de 
intravilanul municipiului Craiova, județul Dolj 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Capacitatea insuficientă de transport reprezintă o problemă la nivelul județului care poate conduce la o emisie ridicată de CO2, 
la o creștere ridicată de consum a combustibilului și o deteriorare mult mai accentuată a carosabilului. Prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport, se reduc o parte din factorii poluanți prin eliminarea scenariului de frânare excesivă sau 
staționare în coloană a mijloacelor de transport. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / naționale 
/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-
2027 – „O Europă mai conectată” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 
DURABILĂ a României 2030 – „Industrie, Inovație și Infrastructură” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA, Prioritatea 5 – 
Accesibilitate și conectivitate la nivel regional  

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor județului Dolj  
Obiectiv strategic OS.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport, 
tehnice și edilitare 
Axă prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de transport și 
creșterea accesibilității intra-judetene, regionale și la rețeaua TEN-T 
Măsură M 1.1.1.1 Modernizarea infrastructurii de transport rutier 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: utilizatorii infrastructurii rutiere 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere avize și acorduri) 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Realizarea/execuția lucrărilor 
c. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
d. Publicitatea și promovarea proiectului 
e. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Reducerea numărului de evenimente rutiere; 
• Îmbunătățirea calității factorilor de mediu, și un grad scăzut al emisiilor de CO2; 
• Eficientizarea traficului; 
• Conservarea mai bună a carosabilului. 

Pe termen mediu și lung:  
• Dezvoltarea economică la nivelul zonei, prin îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară traficul; 
• Facilitarea mobilității bunurilor și persoanelor (inclusiv spre locurile de muncă); 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale 

Buget total estimat: 40.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 - 2027  

Surse potențiale de finanțare:  
➢ Buget local, POAT, POR-P5 

Parteneri: - 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
In curs de elaborare documentatii tehnice 
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Fișa 1.1.1.3: Construire drum județean pentru accesul la Spitalul Regional de Urgență Craiova 

DOMENIU – Transport și Mobilitate, inclusiv transfrontalieră 

Titlul proiectului: Construire drum județean pentru accesul la Spitalul Regional de Urgență Craiova 
Scopul proiectului: Construirea unui drum județean care să faciliteze accesul către Spitalul Regional  de Urgență Craiova 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
Extinderea infrastructurii rutiere de transport la nivelul județului Dolj, prin înființarea unui nou drum județean ce să facă 
legătura cu viitorul spital, pentru a facilita mobilitatea în zonă și a crește eficiența serviciilor de intervenție. 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Capacitatea insuficientă de transport reprezintă o problemă la nivelul județului care poate conduce la o emisie ridicată de CO2, 

la o creștere ridicată de consum a combustibilului și o deteriorare mult mai accentuată a carosabilului. Prin înființarea 
infrastructurii rutiere de transport se va asigura accesul la investiția propusă a se realiza, de interes regional. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 – 
„O Europă mai conectată” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ a 
României 2030 – „Industrie, Inovație și Infrastructură” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA, Prioritatea 5 – Accesibilitate și 
conectivitate la nivel regional 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității vieții 
locuitorilor județului Dolj  
Obiectiv strategic OS.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport, tehnice 
și edilitare 
Axă prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de transport și creșterea 
accesibilității intra-judetene, regionale și la rețeaua TEN-T 
Măsură M 1.1.1.1 Modernizarea infrastructurii de transport rutier 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: utilizatorii infrastructurii rutiere și a Spitalului Regional de Urgențe Craiova (propus) 
Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere avize și acorduri) 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Realizarea/execuția lucrărilor 
c. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
d. Publicitatea și promovarea proiectului 
e. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Asigurarea accesului facil la spitalul de interes regional; 
• Eficientizarea traficului. 

Pe termen mediu și lung:  
• Facilitarea mobilității bunurilor și persoanelor; 
• Sprijin în economia locală; 
• Creșterea gradului de satisfacție și profesionalismului medicilor cât și al personalului auxiliar; 
• Creșterea calității serviciului medical. 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale 

Buget total estimat: 5.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 - 2027  

Surse potențiale de finanțare:  
➢ Buget local, POR-P5, PNDL, CNI  
Parteneri: - 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 
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Fișa 1.1.1.5: Modernizare DJ 606A, Breasta (DJ606) Obedin – Mihăița – Potmelțu – Coțofenii din Dos 
–  Scăiești – Valea lui Patru – Salcia – Argetoaia (DJ606C) – Iordăchești – Piria – Lim. Jud. 

Mehedinți, km 0+000 – km 43+226 

DOMENIU – Transport și Mobilitate, inclusiv transfrontalieră 

Titlul proiectului: Modernizare DJ 606A, Breasta (DJ606) Obedin – Mihăița – Potmelțu – Coțofenii din Dos –  Scăiești – Valea 
lui Patru – Salcia – Argetoaia (DJ606C) – Iordăchești – Piria – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 – km 43+226 
Scopul proiectului: Modernizarea infrastructurii de transport rutier 
Obiectivele specifice ale proiectului: Modernizarea drumului județean DJ 606 ce face legătura cu județul Mehedinți km 
0+000 – km 43+226 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Capacitatea insuficientă de transport reprezintă o problemă la nivelul județului care poate conduce la o emisie ridicată de CO2, 
la o creștere ridicată de consum a combustibilului și o deteriorare mult mai accentuată a carosabilului. Prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport, se reduc o parte din factorii poluanți prin eliminarea scenariului de frânare excesivă, sau 
staționarea în coloană a mijloacelor de transport. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / naționale 
/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai conectată” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 
DURABILĂ a României 2030 – „Industrie, Inovație și Infrastructură” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA, Prioritatea 5 – 
Accesibilitate și conectivitate la nivel regional 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor județului Dolj  
Obiectiv strategic OS.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport, 
tehnice și edilitare 
Axă prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de transport și 
creșterea accesibilității intra-judetene, regionale și la rețeaua TEN-T 
Măsură M 1.1.1.1 Modernizarea infrastructurii de transport rutier 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: utilizatorii infrastructurii rutiere 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere avize și acorduri) 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Realizarea/execuția lucrărilor 
c. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
d. Publicitatea și promovarea proiectului 
e. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Reducerea numărului de evenimente rutiere; 
• Îmbunătățirea calității factorilor de mediu, și un grad scăzut al emisiilor de CO2; 
• Eficientizarea traficului; 
• Conservarea mai bună a carosabilului. 

Pe termen mediu și lung:  
• Dezvoltarea economică la nivel județean, prin îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară traficul; 
• Facilitarea mobilității bunurilor și persoanelor (inclusiv spre locurile de muncă); 
• Sprijin în economia locală. 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale 

Buget total estimat: 40.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 - 2027  

Surse potențiale de finanțare:  
➢ Buget local, PNAIS, POR-P5 

Parteneri: - 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect depus Anghel Saligny 
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Fișa 1.1.1.11: Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova 

DOMENIU – Transport și Mobilitate, inclusiv transfrontalieră 

Titlul proiectului: Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova 
Scopul proiectului: Extinderea și modernizarea aeroportului, conform cerințelor pieței 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Crearea de terminale noi, modernizarea aparaturii existente 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Contract de finanțare nerambursabilă semnat. Studiile de trafic și de fezabilitate indică o creștere pe termen mediu a număru lui 
de pasageri până la 2 milioane. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai conectată” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ 
a României 2030 – „Industrie, Inovație și Infrastructură” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA, Prioritatea 5 – Accesibilitate 
și conectivitate la nivel regional 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor județului Dolj  
Obiectiv strategic OS.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport, 
tehnice și edilitare 
Axă prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de transport și 
creșterea accesibilității intra-judetene, regionale și la rețeaua TEN-T 
Măsură M 1.1.1.2 Modernizarea infrastructurii de transport aerian 

Teritoriu vizat Aeroportul Internațional Craiova 

Grupurile țintă: utilizatorii infrastructurii aeroportuare 

Planul de activități: 
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare și elaborarea studiului de fezabilitate 
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a PT + execuție a serviciilor necesare implementării 

proiectului  
6) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere avize și acorduri) 
7) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
c. Realizarea/execuția lucrărilor 
d. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Creșterea numărului de zboruri zilnice. 
Pe termen mediu și lung:  

• Creșterea gradului de mulțumire a populației; 
• Creșterea calității vieții; 
• Creșterea economiei locale. 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale 

Buget total estimat: 98.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 - 2027 

Surse potențiale de finanțare:  
➢ Buget local, POT 

Parteneri: - 
Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 

Proiect in curs de implementare, contract de finantare nerambursabila semnat 

 

Fișa 1.1.1.20: Înființare infrastructură velo 

DOMENIU – Transport și Mobilitate, inclusiv transfrontalieră 

Titlul proiectului: Înființare infrastructură velo 
Scopul proiectului: Reducerea traficului și a emisiilor de CO2 în vederea îmbunătățirii calității aerului 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Reducerea traficului prin introducerea transportului alternativ de tip bicicletă. 
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Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Autoturismele personale ce circulă pe distanțe scurte de până în 10 km îngreunează traficul, producând ambuteiaje, staționări 
îndelungate și coloane de mașini, pe scurt, factori care stau la baza producerii emisilor de CO2. Prin înființarea unei piste de 
biciclete se reduc emisile de CO2 și riscul de accidentări și se fluidizează traficul. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 – 
„O Europă mai conectată” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ 
a României 2030 – „Industrie, Inovație și Infrastructură” 
Context regional:  POR SUD-VEST OLTENIA, Prioritatea 3 – Eficiență 
energetică și infrastructură verde; Prioritatea 4 – Mobilitate urbană 
durabilă; Prioritatea 5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional 

Coerența cu Strategia de Dezvolate a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității vieții 
locuitorilor județului Dolj  
Obiectiv strategic OS.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport, 
tehnice și edilitare 
Axă prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de transport și 
creșterea accesibilității intra-judetene, regionale și la rețeaua TEN-T;  
Măsură M 1.1.1.4 Decarbonizarea transportului în vedrea creșterii 
sustenabilității 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: utilizatorii infrastructurii velo; locuitorii județului Dolj 
Planul de activități: 
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare și elaborarea studiului de fezabilitate 
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere avize și acorduri) 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
c. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.) 
d. Realizarea/execuția lucrărilor 
e. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
f. Publicitatea și promovarea proiectului 
g. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Îmbunătățirea calității factorilor de mediu și un grad scăzut al emisiilor de CO2 
• Eficientizarea traficului 
• Reducerea numărului de evenimente rutiere 

Pe termen mediu și lung:  
• Siguranța cetățenilor 
• Creșterea calității vieții 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale 

Buget total estimat: 1.000.000 EURO 

Perioada de implementare: 2024 - 2026 

Surse potențiale de finanțare:  
➢ Buget local; POR-P3, POR-P4; POR-P5; PNRR; Interreg RO-BG 

Parteneri: - 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri pregătitoare 
proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 
Fișa 1.2.1.1: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Special Beethoven și 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj 

DOMENIU – Social 

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Special Beethoven și Centrului Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Dolj 
Scopul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipamente a Liceului Tehnologic Special Beethoven și a 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Crearea unui mediul plăcut și modern pentru elevii și angajații celor două instituții 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
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Necesitatea de reabilitare, modernizare și dotare a instituțiilor pentru creșterea calității serviciilor sociale și de învățământ, 
precum și pentru buna desfășurare a activităților educaționale în condiții de maximă siguranță. 
Obținerea autorizațiilor de funcționare, care sunt esențiale pentru siguranța elevilor si a personalului angajat, dar și pentru 
îmbunătățirea și modernizarea condițiilor de desfășurare a activităților. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „Muncă decentă și creștere economică” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 
DURABILĂ a României 2030 – „Educație de calitate” 
Context regional:  POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, Prioritatea 6 
– Educație modernă și incluzivă  

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor județului Dolj  
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor 
publice  
Axă prioritară 1.2.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale și 
creșterea accesului populației la serviciile de educație și formare 
profesională 
Măsura M 1.2.1.1 Dezvoltarea infrastructurii educaționale aferente 
nivelului antepreșcolar și preșcolar și a celei aferente învățământului 
preuniversitar 

Teritoriu vizat 
Liceul Tehnologic Special Beethoven și Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Dolj 

Grupurile țintă: Elevii liceului Tehnologic Special Beethoven și angajații Liceului Tehnologic Special Beethoven și ai Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj 

Planul de activități:  
1) Elaborarea studiului de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții si proiectului tehnic 
2) Obținerea finanțării  
3) Implementarea proiectului, care presupune:  

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementări i 

proiectului (supervizare lucrări, publicitate, management proiect etc.) 
c. Execuția lucrărilor de construcție/reabilitare/modernizare;  
d. Recepția și punerea în funcțiune a investiției 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Suplimentarea locurilor în unitățile educaționale; 
• Accesibilitatea copiilor la învățământ;                                                          
• Modernizarea unor clădiri la standarde europene.  

Pe termen mediu și lung:  
• Creșterea siguranței copiilor și angajațiilor. 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 5.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget local, PNRR, POR-P6, AFM 

Parteneri: - 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus, in curs de pregatire achiiztie servicii proiectare 

 
Fișa 1.2.2.3: Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna și dotarea acestuia cu 

echipamente medicale 

DOMENIU – Sănătate 

Titlul proiectului: Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna și dotarea acestuia cu echipamente 
medicale 
Scopul proiectului: Modernizarea spitalului conform standardelor europene  
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Mărirea capacității de primire a Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna și creșterea accesibilității și calității serviciilor de 
sănătate furnizate în cadrul spitalului, precum și achiziționarea de echipamente de specialitate necesare pentru asigurarea unui 
tratament corespunzător pacienților 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
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Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și eficiente, fiind cunoscut 
faptul că infrastructura spitalicească este insuficientă. Este necesară  o extindere a unității sanitare existente și o echipare cu 
o infrastructură de specialitate modernă. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 – 
„O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ a 
României 2030 – „Sănătate și bunăstare” 

Coerența cu Strategia de Dezvolate a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 1. Îmbunătățirea calității vieții 
locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
Axă prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și creșterea 
accesului populației la serviciile de sănătate publică 
Măsura M 1.2.2.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii medicale cu 
impact major 

Teritoriu vizat Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna 

Grupurile țintă: Pacienții și personalul angajat al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea si executia serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
4) Realizarea procedurilor de achiziție pentru lucrări, respectiv pentru serviciile necesare implementării proiectului 

(supervizare lucrări, echipamente medicale, publicitate, management proiect etc.) 
5) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei de implementare a proiectului 
b. Realizarea/execuția lucrărilor 
c. Recepția lucrărilor 
d. Publicitatea și promovarea proiectului 
e. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Dotarea Spitalului cu echipamente medicale performante și mobilier specific 
• Creșterea numărului de paturi prin extinderea spitalului  
• Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate acordate 
• Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție și tratament 

Pe termen mediu și lung:  
• Creșterea gradului de satisfacție și profesionalismului medicilor cât și al personalului auxiliar 
• Creșterea calității serviciului medical 
• Eliminarea aglomerării spitalicești 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 5.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget local, PNRR, POS 

Parteneri: - 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect in curs de atribuire a contractului de executie lucrari 

 

Fișa 1.2.2.8: Consolidarea și modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova 

DOMENIU – Sănătate 

Titlul proiectului: Consolidarea și modernizarea SCJUC Craiova 
Scopul proiectului: Consolidarea și modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgențe Craiova 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
Creșterea accesibilității și calității serviciilor de sănătate furnizate în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe Craiova, precum 
și achiziționarea de echipamente de specialitate necesare pentru asigurarea unui tratament corespunzător pacienților 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și eficente, fiind cunoscut faptul 
că infrastructura spitalicească este deficitară. Este necesară o consolidare a unității sanitare și o echipare cu o infrastructură 
de specialitate modernă. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 – 
„O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ 
a României 2030 – „Sănătate și bunăstare” 
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Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 1. Îmbunătățirea calității vieții 
locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
Axă prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și creșterea 
accesului populației la serviciile de sănătate publică 
Măsura M 1.2.2.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii medicale cu 
impact major 

Teritoriu vizat Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova 

Grupurile țintă: Pacienții și personalul angajat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de actualizare a documentatiei tehnico-economice 
3) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei de implementare a proiectului 
b. Realizarea procedurilor de achiziție pentru lucrări, respectiv pentru serviciile necesare implementării proiectului 

(supervizare lucrări, publicitate, echipamente medicale, management proiect etc.) 
c. Realizarea/execuția lucrărilor 
d. Recepția lucrărilor 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Consolidarea clădirii în care funcționează spitalul 
• Dotarea Spitalului cu echipamente medicale performante și mobilier specific 
• Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate acordate 
• Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție și tratament 

Pe termen mediu și lung:  
• Creșterea gradului de satisfacție a pacienților și profesionalismului medicilor, cât și al personalului auxiliar 
• Creșterea calității serviciului medical 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 40.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget local, Buget de stat, PNRR, POS 

Parteneri: - 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus, documentatie Tehnico economica necesita actualizare 

 

Fișa 1.2.2.13: Digitalizare Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova / Spitalul de Pneumoftiziologie 

Leamna / Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

DOMENIU – Sănătate 

Titlul proiectului: Digitalizare Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova / Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna / Spitalul 
Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 
Scopul proiectului: Creșterea performanței administrației publice din județul Dolj, în domeniile serviciilor sociale și 
medicale, prin implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative cu caracter general de tip front-office și 
back-office 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
Soluția propusă cuprinde dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare și prelucrare a datelor privind informațiile sistemului 
medical din cadrul spitalului și înlocuirea aparaturii învechite cu un sistem digital  
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
În prezent este nevoie de o reducerea birocrației și eficientizarea activității, optimizarea fluxurilor de lucru și eficientizarea 
procesării documentelor în relația dintre Consiliul Județean Dolj și unitățile sanitare subordonate 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ 
a României 2030 – „Sănătate și bunăstare” 
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Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 1. Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor 
publice 
Axă prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și creșterea 
accesului populației la serviciile de sănătate publică 
Măsura M 1.2.2.4 Cercetare, inovare, digitaizare și cooperare în 
domeniul sănătății 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Pacienții și personalul angajat 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
3) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei de implementare a proiectului 
b. Realizarea procedurilor de achiziție pentru bunurile și serviciile aferente proiectului şi atribuirea contractelor de 

furnizare 
c. Realizarea serviciilor 
d. Publicitatea și promovarea proiectului 
e. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin digitalizarea serviciilor integrate spitalului 
• Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative 

Pe termen mediu și lung:  
• Creșterea gradului de satisfacție și profesionalismului medicilor cât și al personalului auxiliar 
• Creșterea calității și eficienței serviciului medical 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: Se calculează pentru fiecare spital 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ POIDS 

Parteneri: SCJUC 

Documente necesare: -  
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 

Fișa 1.2.4.16: Dotare și extindere radiologie și laborator investigații paraclinice – Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leamna 

DOMENIU – Sănătate 

Titlul proiectului: Dotare și extindere radiologie și laborator investigații paraclinice – Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna  
Scopul proiectului: Dotarea și extinderea secției de radiologie și a laboratorului de investigații paraclinice conform 
standardelor europene  
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Extinderea secției de radiologie și dotarea acesteia cu echipamente moderne, conform ultimelor standarde europene și 
extinderea și dotarea laboratorului de investigații paraclinice cu echipamente de specialitate necesare pentru asigurarea 
procedeelor corespunzătoare  
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și eficiente, fiind cunoscut 
faptul că infrastructura spitalicească este insuficientă. Este necesară  o extindere a secțiilor și laboratoarelor existente și o 
echipare de specialitate modernă. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 – „O 
Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ a 
României 2030 – „Sănătate și bunăstare” 

Coerența cu Strategia de 
Dezvoltare a Județului Dolj pentru 
perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 1. Îmbunătățirea calității vieții 
locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
Axă prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și creșterea accesului 
populației la serviciile de sănătate publică 
Măsura M 1.2.2.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii medicale cu impact 
major 

Teritoriu vizat Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna 

Grupurile țintă: Pacienții și personalul angajat al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna 



 S t r a t e g i a  d e  D e z vo l t a r e  a  J u de ț u l u i  D o l j  
2 0 2 1 - 2 0 2 7  

 

  
 

Pagina 65 
 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea studiului de fezabilitate  
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, obținere 

autorizație de construire, elaborare proiect  tehnic de execuție) 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei de implementare a proiectului 
b. Realizarea procedurilor de achiziție pentru lucrări, respectiv pentru serviciile necesare implementării proiectului 

(supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.) 
c. Realizarea/execuția lucrărilor 
d. Recepția lucrărilor 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Dotarea Spitalului cu echipamente medicale performante 
• Mărirea numărului de paturi prin extinderea spitalului  
• Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate acordate 
• Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție și tratament 

Pe termen mediu și lung:  
• Creșterea gradului de satisfacție și profesionalismului medicilor cât și al personalului auxiliar 
• Creșterea calității serviciului medical 
• Eliminarea aglomerării spitalicești 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 2.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget local, POS, PNRR 

Parteneri: - 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 

Fișa 1.2.2.2: Dezvoltarea capacității de depistare, diagnosticare, tratare a pacienților în oncologia 

pediatrică din județul Dolj 

DOMENIU – Sănătate 

Titlul proiectului: Dezvoltarea capacității de depistare, diagnosticare, tratare a pacienților în oncologia pediatrică din județul 
Dolj 
Scopul proiectului: Îmbunătățirea diagnosticării și tratării cancerului la copii prin achiziționarea de echipamente, precum și 
punerea în aplicare a ghidurilor privind diagnosticul și tratamentul în oncologia pediatrică conform standardelor europene. 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Creșterea accesibilității și calității servicilor de sănătate prin și achiziționarea de echipamente de specialitate necesare pentru 
asigurarea unui tratament corespunzător pacienților oncologici 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și eficente, fiind cunoscut faptul 
că infrastructura spitalicească este deficitară. Este necesară  echiparea cu instrumente moderne a unităților sanitare și instruirea 
personalului de specialitate în domeniul oncologiei pediatrice. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ 
a României 2030 – „Sănătate și bunăstare” 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 1. Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor 
publice 
Axă prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și creșterea 
accesului populației la serviciile de sănătate publică 
Măsura M 1.2.2.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii medicale cu 
impact major 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: Pacienții și personalul angajat unităților sanitare din județul Dolj  

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
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2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea studiului de fezabilitate  
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, obținere 

autorizație de construire, elaborare proiect  tehnic de execuție) 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei de implementare a proiectului 
b. Realizarea procedurilor de achiziție pentru lucrări, respectiv pentru serviciile necesare implementării proiectului 

(supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.) 
c. Realizarea/execuția lucrărilor 
d. Recepția lucrărilor 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Dotarea Spitalului cu echipamente medicale performante  
• Mărirea numărului de paturi prin extinderea spitalului  
• Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate acordate 
• Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție și tratament 

Pe termen mediu și lung:  
• Creșterea gradului de satisfacție a pacienților și profesionalismului medicilor, cât și al personalului auxiliar 
• Creșterea calității serviciului medical 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 20.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget de stat, POS 

Parteneri: - 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 

Fișa 1.2.2.12: Construirea și dotarea unui corp de clădire în incinta Spitalului Clinic Județean Craiova 

destinat furnizării serviciilor paliative pentru bolnavii oncologici 

DOMENIU – Sănătate 

Titlul proiectului: Construirea și dotarea unui corp de clădire în incinta Spitalului Clinic Județean Craiova destinat furnizării 
serviciilor paliative pentru bolnavii oncologici 
Scopul proiectului: Constuirea unui centru destinat prevenției și tratamentului afecțiunilor oncologice și îngrijirii paliative și 
dotarea acestuia cu echipamentele necesare. 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Creșterea accesibilității și calității servicilor de sănătate furnizate în cadrul Spitalului Clininc Județean de Urgență Craiova prin 
construirea unui centru de prevenție și tratament, precum și achiziționarea de echipamente de specialitate necesare pentru 
asigurarea unui tratament corespunzător pacienților 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și eficente, fiind cunoscut 
faptul că infrastructura spitalicească este deficitară. Este necesară  o nouă construcție de tip centru în incinta spitalului și o 
echipare de specialitate modernă. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ 
a României 2030 – „Sănătate și bunăstare” 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 1. Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor 
publice 
Axă prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și creșterea 
accesului populației la serviciile de sănătate publică 
Măsura M 1.2.2.3 Modernizarea și dezvoltarea serviciilor de îngrijiri 
paliative și îngijiri medicale pe termen lung 

Teritoriu vizat Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova 
Grupurile țintă: Pacienții și personalul angajat al SCJUC  

Planul de activități:  
7) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
8) Contractarea serviciilor de proiectare  



 S t r a t e g i a  d e  D e z vo l t a r e  a  J u de ț u l u i  D o l j  
2 0 2 1 - 2 0 2 7  

 

  
 

Pagina 67 
 

9) Elaborarea studiului de fezabilitate  
10) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
11) Elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, obținere 

autorizație de construire, elaborare proiect  tehnic de execuție) 
12) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei de implementare a proiectului 
b. Realizarea procedurilor de achiziție pentru lucrări, respectiv pentru serviciile necesare implementării proiectului 

(supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.) 
c. Realizarea/execuția lucrărilor 
d. Recepția lucrărilor 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Dotarea Spitalului cu echipamente medicale performante  
• Mărirea numărului de paturi prin extinderea spitalului  
• Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate acordate 
• Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție și tratament 

Pe termen mediu și lung:  
• Creșterea gradului de satisfacție a pacienților și profesionalismului medicilor, cât și al personalului auxiliar 
• Creșterea calității serviciului medical 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 10.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget local , Buget de stat, POS 

Parteneri: - 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 

Fișa 1.2.3.5: Renovarea și dotarea cu echipamente asistive performante a centrelor de 

recuperare/(re)abilitare care acordă servicii sociale persoanelor cu dizabilități 

DOMENIU – Social  

Titlul proiectului: Renovarea și dotarea cu echipamente asistive performante a centrelor de recuperare/ (re)abilitare care 
acordă servicii sociale persoanelor cu dizabilități 
Scopul proiectului: Creșterea gradului de asigurare a serviciilor sociale prin renovarea și dotarea centrelor de recuperare/ 
(re)abilitare pentru copii cu dizabilități 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Renovarea și dotarea unor structuri de recuperare/ (re)abilitare pentru copii cu dizabilități 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
Infrastructura insuficientă a domeniului social reprezintă o problemă la nivelul județului care poate conduce la o scădere a ratei 
de recuperare/ reabilitare a copiilor cu dizabilități. Renovarea și dotarea centrelor de recuperare/ reabilitare va determina 
creșterea ratei de recuperare în funcție de nivelurile de handicap de care suferă copiii din centre. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 – „O 
Europă mai socială” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ a 
României 2030 – „Fără Sărăcie” 

Coerența cu Strategia de 
Dezvoltare a județului Dolj pentru 
perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității vieții 
locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 
Axă prioritară 1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale și creșterea accesului 
populației la serviciile sociale 
Măsura M 1.2.3.1 Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile sociale 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Persoanele cu dizabilități și angajații centrelor 

Planul de activități: 
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare și elaborarea studiului de fezabilitate 
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere avize și acorduri) 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
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b. Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
c. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.) 
d. Realizarea/execuția lucrărilor 
e. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
f. Publicitatea și promovarea proiectului 
g. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de servicii de recuperare/ (re)abilitare din județ 
• creșterea numărului de copii care au acces la serviciile de recuperare/ (re)abilitare 
• crearea de noi locuri de muncă   

Pe termen mediu și lung:  
• creșterea gradului de recuperare/ re(abilitare) la nivel local, județean și național 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare lunare. 

Buget total estimat: 3.500.000 euro 

Perioada de implementare: 2023-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local, POIDS, PNDL, CNI 

Parteneri: DGASPC 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 
Fișa 1.2.4.1: Amenajarea unui centru cultural, etnografic și educativ în aer liber, de tip muzeu al 

satului, în comuna Cernătești, sub coordonarea Muzeului Olteniei 

DOMENIU – Cultură 

Titlul proiectului: Muzeul satului oltenesc și tradițiilor populare 
Scopul proiectului: Dezvoltarea potențialului turistic și revitalizarea spațiului urban prin construirea unui muzeul ce 
înglobează conceptul de sat oltenesc și tradițiile populare ale acestuia 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Sporirea turismului prin construirea unui muzeu „tradițional” 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
Utilizarea spațiului urban (liber) prin construirea unui muzeu ce înglobează istoria și tradiția satul doljean, în scop turistic și 
cultural. Acesta va crea/ dezvolta interesul locuitorilor și turiștilor pentru patrimoniul cultural/ turistic al județului Do lj. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională a României pentru dezvoltarea 
turismului 2019-2030  
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027 – Prioritatea 7 
Dezvoltare teritorială sustenabilă 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor 
publice 
Axă prioritară 1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii și 
serviciilor culturale, turistice, sportive și de tineret 
Măsura M 1.2.4.1 Dezvoltarea infrastructurii culturale 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: locuitorii județului Dolj și turiștii de la nivel național și/sau internațional 
Planul de activități:  
1) Identificarea potențialilor parteneri interesați 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
3) Obținerea finanțării  
4) Elaborarea studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; 
5) Implementarea proiectului, care presupune:  

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.) 
c. Execuția lucrărilor de construcție/reabilitare/modernizare;  
d. Recepția și punerea în funcțiune a investiției 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului 

6) Modernizarea și dezvoltarea traseelor identificate, a marcajelor și căilor de acces 
7) Promovarea noilor trasee turistice marcate  
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8) Managementul proiectului și raportarea progresului în implementarea proiectului 
Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de turiști care își petrec timpul liber pe teritoriul județului 
• crearea de noi locuri de muncă  

Pe termen mediu și lung:  
•  dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice   

Sustenabilitate: sustenabilitatea rezultatelor investiției va putea fi asigurată prin contribuțiile financiare ale vizitatorilor și 
prin susținerea financiară de către administrația publică locală/ județeană 

Buget total estimat: 15.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local;  PNRR; POR-P7, Interreg RO-BG 

Parteneri: -  

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus, in curs de pregatire 

 

Fișa 1.2.6.3: Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric categoria B din strada Jiețului 

nr. 19 – actuala Școală Populară de Arte și Meserii Cornetti 

DOMENIU – Cultură 

Titlul proiectului: Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric categoria B din strada Jiețului nr. 19 – actuala 
Școală Populară de Arte și Meserii Cornetti 
Scopul proiectului: Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric ce este în prezent actuala Școală Populară de 
Arte și Meserii Cornetti. 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Reabilitarea școlii populare de arte și meserii Cornetti în vederea valorificării potențialului cultural local. 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
Este necesară dezvoltarea ofertei culturale atractive și unice în județul Doj prin punerea în valoare a unui monument istoric, 
precum și creșterea vizibilității turistice. Prin viitoarea reabilitare, pe lângă creșterea potențialului cultural și turistic al 
județului, o să crească gradul de satisfacție a elevilor înscriși în cadrul școlii populare de arte. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională a României pentru dezvoltarea 
turismului 2019-2030  
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027 – Prioritatea 7 
Dezvoltare teritorială sustenabilă 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor 
publice 
Axă prioritară 1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii și 
serviciilor culturale, turistice, sportive și de tineret 
Măsura M 1.2.4.1 Dezvoltarea infrastructurii culturale 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: turiștii, elevii și angajații Școlii Populare de Arte și Meserii 
Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea DALI si PT 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
c. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.) 
d. Realizarea/execuția lucrărilor 
e. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
f. Publicitatea și promovarea proiectului 
g. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de turiști care își petrec timpul liber pe teritoriul județului 
• crearea de noi locuri de muncă (ghid turistic, administrator/ custode ariei vizate) 
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Pe termen mediu și lung:  
• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice    

Sustenabilitate: sustenabilitatea rezultatelor investiției va putea fi asigurată prin contribuțiile financiare ale vizitatorilor și 
prin susținerea financiară de către administrația publică locală/ județeană 

Buget total estimat: 3.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local;  PNRR; POR-P7, Interreg RO-BG 

Parteneri: -  

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate, etc.): 
In curs de elaborare documentatie tehnico-economica 

 

Fișa 1.2.4.4: Revitalizarea spațiului urban din str. Mihail Kogalniceanu, în scop cultural și turistic prin 

construirea unei secții a Muzeului de Artă Craiova 

DOMENIU – Cultură 

Titlul proiectului: Revitalizarea spațiului urban din str. Mihail Kogalniceanu, în scop cultural și turistic prin 
construirea unei secții a Muzeului de Artă Craiova 
Scopul proiectului: Dezvoltarea potențialului cultural și revitalizarea spațiului urban prin construirea unei secții a Muzeului 
de Artă Craiova 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Revitalizarea spațiului urban prin construirea unei secții a Muzeului de Artă Craiova  
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
Construirea unei secții în cadrul Muzeului de Artă din Craiova, în scop turistic și cultural, va crea/ dezvolta interesul locuitorilor 
și turiștilor pentru patrimoniul cultural/ turistic al județului Dolj 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională a României pentru dezvoltarea 
turismului 2019-2030  
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027 – Prioritatea 7 
Dezvoltare teritorială sustenabilă 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor 
publice 
Axă prioritară 1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii și 
serviciilor culturale, turistice, sportive și de tineret 
Măsura M 1.2.4.1 Dezvoltarea infrastructurii culturale 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: locuitorii municipiului Craiova și ai județului Dolj; turiștii de la nivel național și/ sau internațional 
Planul de activități:  
1) Actualizarea studiului de fezabilitate si elaborare PT 
2) Obținerea finanțării  
3) Implementarea proiectului, care presupune:  

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, publicitate, management proiect etc.) 
c. Execuția lucrărilor de construcție  
d. Recepția și punerea în funcțiune a investiției 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de turiști care își petrec timpul liber pe teritoriul județului 
• crearea de noi locuri de muncă  
• extinderea Muzeului de Artă Craiova prin construirea unei secții noi 

Pe termen mediu și lung:  
•  dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice   

Sustenabilitate: sustenabilitatea rezultatelor investiției va putea fi asigurată prin contribuțiile financiare ale vizitatorilor și prin 
susținerea financiară de către administrația publică locală/ județeană 

Buget total estimat: 7.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local;  PNRR; POR-P7, Interreg RO-BG 



 S t r a t e g i a  d e  D e z vo l t a r e  a  J u de ț u l u i  D o l j  
2 0 2 1 - 2 0 2 7  

 

  
 

Pagina 71 
 

Parteneri: -  

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Studiu de fezabilitate elaborat 

 

Fișa 1.2.4.7: Reabilitarea Conacului Săulescu și înființarea unui centru turistic 

DOMENIU – Turism 

Titlul proiectului: Reabilitarea Conacului Săulescu și înființarea unui centru turistic 

Scopul proiectului: Dezvoltarea activităților culturale și turistice prin reabilitarea conacului Săulescu și înființarea unui centru 
turistic. 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Reabilitarea conacului Săulescu în vederea valorificării potențialului cultural local. 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
Este necesară dezvoltarea ofertei culturale atractive și unice în județul Doj prin punerea în valoare a unui conac vechi situat în 
mediu rural.  
Gradul de vizibilitate a resurselor județene pe piața turistică internă și națională este insuficientă, fiind astfel necesar un centru 
turistic care să asigure structura serviciilor de informare și promovare a ofertei turistice.  
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională a României pentru dezvoltarea 
turismului 2019-2030  
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027 – Prioritatea 7 
Dezvoltare teritorială sustenabilă 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor 
publice 
Axă prioritară 1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii și 
serviciilor culturale, turistice, sportive și de tineret 
Măsura M 1.2.4.1 Dezvoltarea infrastructurii culturale 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: locuitorii județului și turiștii 
Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție  
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
c. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.) 
d. Realizarea/execuția lucrărilor 
e. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
f. Publicitatea și promovarea proiectului 
g. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de turiști care își petrec timpul liber pe teritoriul județului; 
• reabilitarea clădirii și realizarea unui nou centru turistic; 
• crearea de noi locuri de muncă (ghid turistic, administrator/ custode ariei vizate). 

Pe termen mediu și lung:  
• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice.   

Sustenabilitate: sustenabilitatea rezultatelor investiției va putea fi asigurată prin contribuțiile financiare ale vizitatorilor și 
prin susținerea financiară de către administrația publică locală/ județeană 

Buget total estimat: 2.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local;  PNRR; POR-P7, Interreg RO-BG 

Parteneri: -  

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
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Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus, in pregatire 

 

Fișa 1.2.6.10: Construirea unui Complex Sportiv multifuncțional pe amplasamentul Stadionului 

Tineretului 

DOMENIU – Tineret, agrement și sport 

Titlul proiectului: Construirea unui Complex Sportiv multifuncțional pe amplasamentul Stadionului Tineretului 
Scopul proiectului: Promovarea și încurajarea activităților sportive si asigurarea condițiilor pentru desfasurarea unor 
competitii nationale si internationale in Craiova 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Asigurarea unei baze sportive moderne 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Prezentul stadion are o vechime de aproape un secol, fiind uzat și fără posibilitatea de reabilitare. În urma demolării vechiului 
stadion este necesar un complex sportiv nou, cu o capacitate mai mare de locuri față de cel actual. Astfel, noul complex sportiv 
o să asigure infrastructură modernă pentru antrenamente și o să atragă un număr mai mare de persoane. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională a României pentru dezvoltarea 
turismului 2019-2030  
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027 – Prioritatea 6 
Educație modernă și incluzivă 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor 
publice 
Axă prioritară 1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii și 
serviciilor culturale, turistice, sportive și de tineret 
Măsura M 1.2.4.2 Dezvoltarea infrastructurii de tineret și sport 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: Pasionații de sport, atât sportivii cât și spectatorii 
Planul de activități:  
1) Elaborarea studiului de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, elaborarea PT 
2) Implementarea proiectului, care presupune:  

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementări i 

proiectului (supervizare lucrări, publicitate, management proiect etc.) 
c. Execuția lucrărilor de construcție;  
d. Recepția și punerea în funcțiune a investiției 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Dezvoltarea activităților sportive. 
Pe termen mediu și lung:  

• Creșterea calității vieții; 
• Crearea unui pol de interes local, atât din punct de vedere economic, cât și turistic.   

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 20.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2023 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget local, Buget de stat, CNI 

Parteneri: - 

Documente necesare: 
• studiu de fezabilitate / documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect aflat pe lista CNI; in curs de pregătire achiziție servicii proiectare 
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Fișa 2.1.1.1: Înființare parc industrial nr. 3 

DOMENIU – Economie 

Titlul proiectului: Înființare parc industrial nr. 3 
Scopul proiectului:  
Înființarea unui alt parc industrial în județul Dolj, ce are ca scop susținerea economiei locale și atragerea de investitori  
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de înființarea unui parc industrial ce are ca scop îmbunătățirea mediului de 
afaceri, creșterea preponderenței sectorului privat în economie și stimularea investițiilor curente 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Numărul de întreprinderi în creștere și cererea ridicată pentru spații de desfășurare a activităților industriale și de prestare 
servicii conexe face necesară începerea demersului de realizare a unui nou parc industrial.  
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 – 
„O Europă mai inteligentă” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ 
a României 2030 – „Muncă decentă și Creștere economică” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, Prioritatea 1 – 
Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. Dezvoltarea economică a 
județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.1. Industrie și servicii competitive și inovatoare 
Axă prioritară 2.1.1. 2.1.1. Impulsionarea creșterii și competitivității 
întreprinderilor în contextul tranziției verzi 
Măsura M 2.1.1.1 Dezvoltarea infrastructurii suport pentru afaceri 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Mediul de afaceri, locuitorii județului Dolj 
Planul de activități:  
1) Identificarea terenului disponibil pentru construirea parcului; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate; 
3) Obținerea finanțării; 
4) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/ demararea proiectului – organizarea echipei/ responsabilului de implementare a proiectului 
b. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 
c. Execuția lucrărilor de construcție;  
d. Recepția și punerea în funcțiune a investiției; 
e. Publicitatea și promovarea proiectului; 
f. Monitorizarea/controlul proiectului;  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de întreprinderi care își desfășoară activitatea în județ 
• creșterea cifrei de afaceri a firmelor existente 
• crearea de noi locuri de muncă   

Pe termen mediu și lung:  
• reducerea șomajului 
• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare lunare de la societățile aflate în 
parcul industrial. 

Buget total estimat: 5.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local; POR-P1; POTJ; Program Transnațional Dunărea 

Parteneri: investitori privați 
Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus, in curs de identificare teren 

 

Fișa 2.1.1.2: Dezvoltarea și operaționalizarea unui incubator afaceri în incintă HIGH TECH Park 

DOMENIU – Economie 

Titlul proiectului: Dezvoltarea și operaționalizarea unui incubator afaceri în incinta HIGH TECH Park 
Scopul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri prin înființarea de noi incubatoare de afaceri  
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Realizarea unor structuri locale de sprijinire a afacerilor, prin încurajarea inițiativei antreprenoriale locale 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
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Capacitatea insuficientă a infrastructurilor existente de sprijinire a afacerilor reprezintă o constrângere la nivelul județu lui care 
împiedică inițiativa antreprenorială locală. Crearea de zone dedicate preponderent activităților economice industriale, dar și 
activităților de prestări servicii (ex. logistică, transporturi), cercetare științifică, birouri etc., va impulsiona crearea unor noi 
firme, asigurând, totodată și cadrul necesar pentru dezvoltarea firmelor existente  
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai inteligentă” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 
DURABILĂ a României 2030 – „Muncă decentă și Creștere economică” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, Prioritatea 1 
– Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. Dezvoltarea economică 
a județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.1. Industrie și servicii competitive și 
inovatoare 
Axă prioritară 2.1.1. 2.1.1. Impulsionarea creșterii și competitivității 
întreprinderilor în contextul tranziției verzi 
Măsura M 2.1.1.1 Dezvoltarea infrastructurii suport pentru afaceri 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Mediul de afaceri, locuitorii județului Dolj 
Planul de activități:  
1) Elaborarea/ actualizarea documentatiei tehncio-economice 
2) Obținerea finanțării 
3) Ridicarea construcției  
4) Amenajarea spațiului avut în vedere pentru acest obiectiv  
5) Selectarea administratorului 
6) Selectarea firmelor incubate 
Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de întreprinderi care își desfășoară activitatea în județ 
• creșterea cifrei de afaceri a firmelor existente 
• crearea de noi locuri de muncă   

Pe termen mediu și lung:  
• reducerea șomajului 
• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare lunare de la firmele incubate. 

Buget total estimat: 5.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local; POR-P1; POTJ; Program Transnațional Dunărea 

Parteneri: investitori privați 
Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Documentatie la nivel de autorizatie de construire. 

 
Fișa 1.1.1.19: Construirea și operaționalizarea unui centru logistic intermodal în județul Dolj 

DOMENIU – Transport și Mobilitate, inclusiv transfrontalieră 

Titlul proiectului: Construirea și operaționalizarea unui centru logistic intermodal în județul Dolj 
Scopul proiectului: Eficientizarea transportului de mărfuri 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Construirea și operaționalizarea unui centru logistic intermodal pentru asigurarea unor facilități privind schimbul intermoda l de 
mărfuri.   
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Construirea unui centru logistic intermodal în județ are ca scop reducerea manipulării mărfurilor, îmbunătățind astfel 
securitatea, reducând daunele și pierderile și permițând transportul mai rapid al mărfurilor, folosind mai multe moduri de 
transport (feroviar, naval, aerian și rutier) 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai conectată” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ 
a României 2030 – „Industrie, Inovație și Infrastructură” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA, Prioritatea 5 – 
Accesibilitate și conectivitate la nivel regional 
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Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport, 
tehnice și edilitare 
Axă prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de transport și 
creșterea accesibilității intra-judetene, regionale și la rețeaua TEN-T 
Măsura M 1.1.1.3 Modernizarea infrastructurii de transport inter și 
multimodal 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Mediul de afaceri, locuitorii județului Dolj, Sectorul public 

Planul de activități: 
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare și elaborarea studiului de oportunitate 
3) Elaborarea studiilor 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Achiziție PT + Executie + Operare 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Realizarea/execuția lucrărilor 
c. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
d. Publicitatea și promovarea proiectului 
e. Monitorizarea/controlul proiectului 

7) Operarea 
Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Transport sustenabil pentru operatorii economici 
• Decarbonificarea transportului 

Pe termen mediu și lung:  
• Facilitarea mobilității bunurilor  
• Sprijin în economia locală 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale ale agenților economici în 
județul Dolj 

Buget total estimat: 19.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 - 2027 

Surse potențiale de finanțare:  
➢ POT, POIM 

Parteneri: - 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Studiu de oportunitate in elaborare 

 

Fișa 2.1.1.4: Înființare parc de transfer tehnologic 

DOMENIU – Cercetare, Dezvoltare și Inovare 

Titlul proiectului: Înființare parc de transfer tehnologic 
Scopul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri prin înființarea unui parc de transfer tehnologic 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Realizarea unor structuri locale de sprijinire a afacerilor, prin încurajarea inițiativei antreprenoriale locale 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
Capacitatea insuficientă a infrastructurilor existente de sprijinire a afacerilor reprezintă o constrângere la nivelul județu lui care 
împiedică inițiativa antreprenorială locală. Crearea de zone dedicate preponderent activităților de transfer tehnologic va 
impulsiona crearea unor noi firme, asigurând, totodată și cadrul necesar pentru dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare 
și transfer tehnologic existente. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai inteligentă” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 
DURABILĂ a României 2030 – „Muncă decentă și Creștere economică” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, Prioritatea 1 – 
Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice 
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Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. Dezvoltarea economică 
a județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.1. Industrie și servicii competitive și 
inovatoare 
Axă prioritară 2.1.1. 2.1.1. Impulsionarea creșterii și competitivității 
întreprinderilor în contextul tranziției verzi 
Măsura M 2.1.1.3 Dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare și 
transfer tehnologic 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Mediul de afaceri 
Planul de activități:  
1) Identificarea UAT-urilor care au terenuri disponibile pentru realizarea unui parc de transfer tehnologic 
2) Identificarea investitorilor și partenerilor interesați 
3) Elaborarea studiului de fezabilitate 
4) Obținerea finanțării 
5) Ridicarea construcției  
6) Amenajarea spațiului avut în vedere pentru acest obiectiv  
7) Selectarea administratorului 
8) Selectarea firmelor  
Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de întreprinderi care își desfășoară activitatea în județ; 
• creșterea cifrei de afaceri a firmelor existente; 
• crearea de noi locuri de muncă. 

Pe termen mediu și lung:  
• reducerea șomajului; 
• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice.    

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare lunare ale firmelor care vor fi 
găzduite de infrastructura de afaceri realizată  

Buget total estimat: 10.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local, PNRR, POR-P1 

Parteneri: -  

Documente necesare: 
• studiu de fezabilitate / documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 

Fișa 2.1.1.3: Amenajare Parc Tehnologic Universitar„IT” Craiova 

DOMENIU – Cercetare, Dezvoltare și Inovare 

Titlul proiectului: Amenajare Parc Tehnologic Universitar„IT” Craiova 
Scopul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri prin înființarea unui parc de transfer tehnologic 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Realizarea unor structuri locale de sprijinire a afacerilor, prin încurajarea inițiativei antreprenoriale locale. 
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de înființarea unui parc industrial ce are ca scop îmbunătățirea mediului de 
afaceri, creșterea preponderenței sectorului privat în economie și stimularea investițiilor curente. 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
În prezent, în județul Dolj, nu există un parc industrial pentru software și noi tehnologii, iar numărul de întreprinderi în creștere 
și cererea crescută pentru spații de desfășurare a activităților în domeniul IT, precum și existența a două facultăți de profil în 
județ conduce la necesitarea realizării unui astfel de parc industrial. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai inteligentă” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 
DURABILĂ a României 2030 – „Muncă decentă și Creștere economică” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, Prioritatea 1 – 
Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice 
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Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. Dezvoltarea economică 
a județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.1. Industrie și servicii competitive și 
inovatoare 
Axă prioritară 2.1.1. 2.1.1. Impulsionarea creșterii și competitivității 
întreprinderilor în contextul tranziției verzi 
Măsura M 2.1.1.3 Dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare și 
transfer tehnologic 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Mediul de afaceri 
Planul de activități:  
9) Identificarea UAT-urilor care au terenuri disponibile pentru realizarea unui parc de transfer tehnologic 
10) Identificarea investitorilor și partenerilor interesați 
11) Elaborarea studiului de fezabilitate 
12) Obținerea finanțării 
13) Ridicarea construcției  
14) Amenajarea spațiului avut în vedere pentru acest obiectiv  
15) Selectarea administratorului 
16) Selectarea firmelor  
Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de întreprinderi care își desfășoară activitatea în județ; 
• creșterea cifrei de afaceri a firmelor existente; 
• crearea de noi locuri de muncă. 

Pe termen mediu și lung:  
• reducerea șomajului; 
• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice.    

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare lunare ale firmelor care vor fi 
găzduite de infrastructura de afaceri realizată  

Buget total estimat: 6.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local, PNRR, POR-P1 

Parteneri: Universitatea din Craiova 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 

Fișa 2.2.2.2: Rețea de centre de depozitare și colectare legume-fructe, piață de gros și centru 

regional de control, genomică și bio-economie 

DOMENIU – Economie 

Titlul proiectului: Rețea de centre de depozitare și colectare legume-fructe, piață de gros și centru regional de control, 
genomică și bio-economie 
Scopul proiectului: Dezvoltarea mediului de afaceri local prin sprijinirea diversificării activităților, asigurarea unui mediu 
investițional propice și valorificarea într-un mod sustenabil a resurselor existente. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
Obiectivul general al proiectului constă în construcția unor centre în vederea depozitării fructelor și legumelor colectate de la 
producătorii locali, sprijinirea producătorilor agricoli locali, creșterea potențialului economic în județ și crearea unui centru 
regional de control, genomică și bio-economie. 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Lipsa spațiilor care să asigure condiţii corespunzătoare de temperatură şi umiditate relativă a aerului, de igienizare, precum şi 
o bună ventilare şi iluminare în vederea depozitării fructelor și legumelor colectate de la producătorii locali. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 – „O 
Europă mai inteligentă prin inovare, digitalizare, transformare economică și 
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii” 
Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României 2030 – „Muncă decentă și creștere economică” 
Context regional: POR Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 1 – Competitivitate 
prin inovare și întreprinderi dinamice 
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Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. Dezvoltarea economică a 
județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.2. Dezvoltare rurală și agricultură 
Axă prioritară 2.2.1. Dezvoltarea economică non-agricolă a mediului rural 
Măsura M 2.2.1.1 Diversificarea economiei locale din mediul rural 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: producătorii locali de legume și fructe 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare și elaborarea studiului de fezabilitate 
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere avize și acorduri) 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
c. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.) 
d. Realizarea/execuția lucrărilor 
e. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
f. Publicitatea și promovarea proiectului 
g. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea valorii adăugate a legumelor și fructelor din județ; 
• creșterea cifrei de afaceri a firmelor existente; 
• crearea de noi locuri de muncă. 

Pe termen mediu și lung:  
• sprijin în economia locală. 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 20.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 - 2027  

Surse potențiale de finanțare:  
➢ Buget local; PNS; PNDL; CNI 

Parteneri: Universitatea din Craiova, UAT-uri județ Dolj 

Documente necesare: 
• Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 
Fișa 2.3.1.3: Înființare și promovare rute turistice (de exemplu Traseul Culelor) 

DOMENIU – Turism 

Titlul proiectului: Înființare și promovare rute turistice (de exemplu Traseul Culelor) 

Scopul proiectului: Dezvoltarea activităților turistice prin înființarea traseelor turistice culturale, marcajelor turistice și căilor 
de acces  
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Înființarea traseelor turistice culturale, a marcajelor și căilor de acces 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
Inexistența traseelor, marcajelor turistice și a căilor de acces către obiectivele turistice culturale existente reprezintă un aspect 
nefavorabil turismului județean care poate conduce la scăderea numărului de turiști în județ cât și la scăderea vizibilității din 
punct de vedere turistic la nivel național. Înființarea traseelor turistice cu tematică culturală, a marcajelor și căilor de acces va 
conduce la creșterea atractivității zonei, va impulsiona înființarea unor noi structuri de primire turistică cu servicii îmbunătățite 
asigurând, totodată și cadrul necesar pentru dezvoltarea infrastructurii existente.  
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Naţională a României pentru dezvoltarea 
turismului 2019-2030  
Context regional: POR Sud-Vest 2021-2027 – Prioritatea 7 Dezvoltare 
teritorială sustenabilă 
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Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. Dezvoltarea economică a 
județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.3. Dezvoltarea activităților turistice 
Axă prioritară 2.3.1. Inovare și creștere în sectorul turismului 
Măsura M 2.3.1.2 Activități de sprijin, punere în valoare și promovare a 
potențialului turistic 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Mediul de afaceri, locuitorii județului și turiștii 
Planul de activități:  
1) Identificarea traseelor turistice care pot fi înființate 
2) Identificarea potențialilor parteneri interesați 
3) Elaborarea documentației de obținere a finanțării și contractarea acesteia 
4) Implementarea traseelor identificate, a marcajelor și căilor de acces 
5) Promovarea noilor trasee turistice marcate  
6) Managementul proiectului și raportarea progresului în implementarea proiectului 
Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de turiști care își petrec timpul liber pe teritoriul județului 
• crearea de noi locuri de muncă (ghid turistic, administrator/ custode ariei vizate) 

Pe termen mediu și lung:  
• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice    

Sustenabilitate: sustenabilitatea rezultatului investiției va putea fi asigurată prin contribuții financiare ale vizitatorilor 

Buget total estimat: 1.500.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local, PNRR, POR-P7 

Parteneri: -  

Documente necesare: 
• Harta traseelor turistice din prezent 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 
Fișa 4.1.1.3: Sisteme de GIS pentru monitorizarea patrimoniului    

DOMENIU – Patrimoniu  

Titlul proiectului: Sisteme de GIS pentru monitorizarea patrimoniului    
Scopul proiectului: Creșterea interesului populației față de patrimoniul existent prin monitorizarea și localizarea acestuia   
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Identificarea, monitorizarea și punerea în valoare a patrimoniului material și imaterial al județului Dolj 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
Actualele elemente ale patrimoniului au un nivel scăzut de diversificare sau de programe de identificare și/ sau promovare, 
care duce la un interes scăzut în rândul cetățenilor. Soluția optimă pentru rezolvarea situației este identificarea, monitorizarea 
și susținerea de programe de promovare în vederea valorificării prezenței acestuia. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 – „O 
Europă mai inteligentă” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ a 
României 2030 – „Pace, justiție și instituții eficiente” 
Context regional: POR Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 2 – Digitalizare în 
beneficiul cetățenilor și al firmelor 

Coerența cu Strategia de 
Dezvoltare a Județului Dolj pentru 
perioada 2021-2027: 

Obiectivul de Dezvoltare Comun (ODC) 4. Buna guvernanță la nivelul 
instituțiilor publice din județul Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 4.1. Modernizarea administrației publice 
Axă prioritară 4.1.1. O mai bună coordonare, elaborare și implementare a 
politicilor publice 
Măsura M 4.1.1.3 Modernizarea instrumentelor de lucru 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: locuitorii județului Dolj, instituții culturale și de monitorizare și promovare a patrimoniului județului Dolj 

Planul de activități:  
1) Identificarea elementelor de patrimoniu de la nivelul județului 
2) Identificarea surselor de finanțare  
3) Obținerea finanțării  
4) Dezvoltarea sistemelor GIS pentru monitorizarea patrimoniului 
5) Implementarea sistemelor GIS dezvoltate 
6) Publicitatea și promovarea proiectului 
7) Monitorizarea/ controlul proiectului 
Rezultate așteptate:  
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Pe termen scurt:  
• Monitorizarea patrimoniului județului Dolj prin intermediul sistemelor GIS. 

Pe termen mediu și lung:  
• Valorificarea tradițiilor locale; 
• O comunitate mai unită din punct de vedere cultural; 
• Atragerea de turiști în perioada evenimentelor. 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investiției va putea fi asigurată prin taxe de utilizare a sistemelor 
Buget total estimat: 3.000.000 euro 

Perioada de implementare: 
Modernizarea 
instrumentelor de lucru 

Modernizarea 
instrumentelor de lucru 

Modernizarea 
instrumentelor de 
lucru 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local; PNRR; PNDL; CNI; PODD; AFM; POR-P2 

Parteneri: -  

Documente necesare: - 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 
Fișa 4.1.2.1: Sistem informatic de conectare digitală și stocare centralizată a bazelor de date ale CJ 

Dolj și instituțiilor sale subordonate 

DOMENIU – Capacitate administrativă 

Titlul proiectului: Sistem informatic de conectare digitală și stocare centralizată a bazelor de date ale CJ Dolj și instituțiilor 
sale subordonate 

Scopul proiectului: Eficientizarea managementului intern din instituțiile administrației publice ale CJ Dolj și subordonatele 
acestuia 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Integrarea sistemelor informatice utilizate la nivelul structurilor CJ Dolj pentru simplificarea accesului beneficiarilor finali la 
serviciile publice 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
Implementarea unui sistem informatic care să integreze managementul documentelor, sistem ce poate fi extins pentru a 
asigura integrarea serviciilor disparate și adăugarea de noi servicii identificate ca fiind necesare este util pentru eficientizarea 
serviciilor publice și a actului administrativ.  
În plus, un sistem informativ unitar conduce la creșterea gradului de transparență și creșterea gradului de comunicare dintre 
structurile administrației publice prezente la nivelul județului.     
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 
– „O Europă mai inteligentă” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ 
a României 2030 – „Pace, justiție și instituții eficiente” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, Prioritatea 2 – 
Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-2027: 

Obiectivul de Dezvoltare Comun (ODC) 4. Buna guvernanță la nivelul 
instituțiilor publice din județul Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 4.1. Modernizarea administrației publice 
Axă prioritară 4.1.2. Transformarea digitală a administrației publice 
Măsura M 4.1.1.1 Susținerea digitalizării serviciilor publice 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Sectorul public, locuitorii județului Dolj, Mediul de afaceri 
Planul de activități:  
1) Elaborarea studiului de fezabilitate  
2) Analiza detaliată a proceselor și sistemelor informatice ce rulează la nivelul primăriilor și direcțiilor acesteia 
3) Achiziția și implementarea subsistemelor componente, extinderea sistemelor existente acolo unde este cazul pentru a 

acomoda noile servicii proiectate, în condiții de siguranță și disponibilitate ridicată 
4) Realizarea investițiilor de infrastructură (camere, senzori, etc.) necesare colectării datelor ce urmează a fi procesate și 

analizate pentru asigurarea monitorizării, securității, accesului controlat   
5) Integrarea subsistemelor, migrarea datelor, testarea și operaționalizare bazei de date deschise, a centrului de comandă 

și control 
6) Punerea în producție a sistemului, corectarea erorilor, îmbunătățirea acestuia 
7) Instruirea și acompanierea grupului țintă secundar, personalul instituțiilor beneficiare, în utilizarea și adoptarea noului 

sistem 
8) Promovarea sistemului, sprijinirea grupului țintă principal (cetățeni și agenți comerciali) în adoptarea și utilizarea 

acestuia 
Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Scurtarea timpilor de accesare a informațiilor și de deservire a serviciilor publice. 
Pe termen mediu și lung:  
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• Optimizarea sistemului administrativ. 
Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 3.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local, PNRR, 

Parteneri: -  

Documente necesare:- 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor măsuri 
pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 
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Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin  

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020! 

 

 

Titlul proiectului: „Dezvoltare strategică și eficiență administrativă – Județul Dolj” 
Codul MySMIS: 135061 

Editorul materialului: ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL 
Denumirea beneficiarului: Consiliul Județean Dolj 

Data publicării (lună și an): ianuarie 2022 
 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu  

poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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