Strategia de Dezvoltare

Județul
Dolj

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

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj
2021-2027

Nr.
crt.

1

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

2

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

3

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

4

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

5

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare
OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare
OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare
OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare
OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii

Axa prioritară (SDJ)

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități
1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități
1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități
1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

Cod
măsură

Măsură

M 1.1.1.1

Modernizarea
drumurilor de la nivelul
județului

M 1.1.1.1

Modernizarea
drumurilor de la nivelul
județului

M 1.1.1.1

Modernizarea
drumurilor de la nivelul
județului

M 1.1.1.1

Modernizarea
drumurilor de la nivelul
județului

M 1.1.1.1

Modernizarea
drumurilor de la nivelul
județului

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

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)

Nr. de km
realizați

NA

40.000.000

95

1.1.1.2

Construirea variantă
ocolitoare a
municipiului Băilești centura est

Nr. de km
realizați

NA

10.000.000

95

1.1.1.3

Construire drum
județean pentru
accesul la Spitalul
Regional de Urgență
Craiova

Nr. de km
realizați

3,00

5.000.000

70

1.1.1.4

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

Nr. de km
realizați

NA

10.000.000

95

1.1.1.5

Modernizare DJ
606A, Breasta
(DJ606) Obedin –
Mihaita – Potmeltu –

Nr. de km
realizați

NA

40.000.000

95
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Nr.
crt.

6

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

7

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

8

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

rutiere și
edilitare

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare
OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

Activități/ Proiecte

Cotofenii din Dos –
Scaiesti – Valea lui
Patru – Salcia –
Argetoaia (DJ606C) –
Iordachesti – Piria –
Lim.Jud. Mehedinți,
km 0+000 – km
43+226
Modernizare și
consolidare DJ 606B,
Breasta (DJ 606A)–
Crovna–Rasnicu
Batrân–Corniţa–
Cernăteşti–Țiu–
Bărboi - Greceşti–
Grădiştea –BusuLimită Jud.
Mehedinți, tronson
km 0+000-13+000

Indicator
realizare

Țintă

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

Nr. de km
realizați

NA

15.000.000

95

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

M 1.1.1.1

Modernizarea
drumurilor de la nivelul
județului

1.1.1.6

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

M 1.1.1.1

Modernizarea
drumurilor de la nivelul
județului

1.1.1.7

Modernizare DJ 606
B Breasta - lim
Mehedinti

Nr. de km
realizați

NA

45.000.000

95

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

M 1.1.1.1

Modernizarea
drumurilor de la nivelul
județului

1.1.1.8

Modernizare DJ 553
Calafat - Maglavit

Nr. de km
realizați

NA

45.000.000

95
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

9

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

10

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

11

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

12

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)
OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare
OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare
OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare
OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

Axa prioritară (SDJ)

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

M 1.1.1.1

Modernizarea
drumurilor de la nivelul
județului

1.1.1.9

Modernizare DJ 552
E BucovățSărbătoare

Nr. de km
realizați

NA

15.000.000

95

M 1.1.1.2

Construirea de
infrastructură necesară
transportului electric

1.1.1.10

Înființare centru de
proiectare și
consultanță pentru
electromobilitate în
regiunea S-V Oltenia

Nr. de centre
înfințate

1

2.500.000

70

M 1.1.1.2

Construirea de
infrastructură necesară
transportului electric

1.1.1.11

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

Nr. de stați

NA

500.000

75

1.1.1.12

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

Nr. de acțiuni

NA

5.000.000

95

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități
1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

M 1.1.1.3

Dezvoltarea
transportului intermodal
și a logisticii aferente
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Nr.
crt.

13

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

14

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

15

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

16

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare
OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare
OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare
OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

Axa prioritară (SDJ)

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

Cod
măsură

Măsură

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.1.1.13

Studiu preliminar
privind starea actuală
a siturilor intermodale
și abilitățile acestora
de a dezvolta rețeaua
TEN-T în partea
românească a zonei
transfrontaliere
România-Bulgaria

Nr. de acțiuni

NA

350.000

95

Nr. de acțiuni

Na

200.000

45

Punctaj

M 1.1.1.3

Dezvoltarea
transportului intermodal
și a logisticii aferente

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

M 1.1.1.3

Dezvoltarea
transportului intermodal
și a logisticii aferente

1.1.1.14

Implementare politici
de parcare colectivă
în zonele pieței
pentru aprovizionarea
cu bunuri

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

M 1.1.1.3

Dezvoltarea
transportului intermodal
și a logisticii aferente

1.1.1.15

Achiziționare vehicule
electrice pentru
sistem de distribuție

Nr. de
vehicule

NA

4.200.000

75

M 1.1.1.4

Modernizarea și
dezvoltarea în
continuare a
transportului
aeroportuar și
susținerea dezvoltării
transportului portuar și
feroviar

1.1.1.16

Extinderea și
modernizarea
Aeroportului
Internațional Craiova

Nr. de
modernizări

1,00

105.000.000

95

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități
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Nr.
crt.

17

18

19

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

Axa prioritară (SDJ)

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

Cod
măsură

Măsură

M 1.1.1.4

Modernizarea și
dezvoltarea în
continuare a
transportului
aeroportuar și
susținerea dezvoltării
transportului portuar și
feroviar

M 1.1.1.4

Modernizarea și
dezvoltarea în
continuare a
transportului
aeroportuar și
susținerea dezvoltării
transportului portuar și
feroviar

M 1.1.1.4

Modernizarea și
dezvoltarea în
continuare a
transportului
aeroportuar și
susținerea dezvoltării
transportului portuar și
feroviar
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.1.1.17

Modernizare și
extindere parcare
Aeroport Internațional
Craiova

Nr. de
modernizări

1,00

1.1.1.18

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

Nr. de acțiuni

1.1.1.19

Transformarea și
tranziția digitală la
Aeroportul
Internațional Craiova

Nr. de acțiuni

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

500.000

95

1

8.800.000

100

1

1.500.000

95
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Nr.
crt.

20

21

22

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

Axa prioritară (SDJ)

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

Cod
măsură

Măsură

M 1.1.1.4

Modernizarea și
dezvoltarea în
continuare a
transportului
aeroportuar și
susținerea dezvoltării
transportului portuar și
feroviar

M 1.1.1.4

Modernizarea și
dezvoltarea în
continuare a
transportului
aeroportuar și
susținerea dezvoltării
transportului portuar și
feroviar

M 1.1.1.4

Modernizarea și
dezvoltarea în
continuare a
transportului
aeroportuar și
susținerea dezvoltării
transportului portuar și
feroviar
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

1.1.1.20

Tranziția Aeroportului
Internațional Craiova
către un Aeroport
Verde

Nr. reabilitări

1

13.800.000

100

1.1.1.21

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

Nr. de acțiuni

1

5.000.000

70

1.1.1.22

Construirea unei
subunități de
intervenție la
Aeroportul
Internațional Craiova

Nr. subunități
realizate

1

6.000.000

60
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Nr.
crt.

23

24

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

Axa prioritară (SDJ)

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

M 1.1.1.5

Îmbunătățirea
infrastructurii de
transport public și
introducerea
mijloacelor de transport
eficiente și
nepoluante/prietenoase
cu mediul, inclusiv
amenajarea zonelor
pietonale, a pistelor de
biciclete și dezvoltarea
sistemelor de tip park &
ride.

1.1.1.23

M 1.1.1.5

Îmbunătățirea
infrastructurii de
transport public și
introducerea
mijloacelor de transport
eficiente și
nepoluante/prietenoase
cu mediul, inclusiv
amenajarea zonelor
pietonale, a pistelor de
biciclete și dezvoltarea
sistemelor de tip park &
ride.

1.1.1.24
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Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

Înființare
infrastructură velo

Nr. km
realizați

NA

1.000.000

90

Infrastructură velo în
cadrul proiectului
„Modernizare DJ 552
Craiova-MofleniBucovăț-TerpezițaSălcuța-VârtopCaraula-Cetate,
km4+200-71+771”

Nr. km
realizați

21,23

1.000.000

90

Activități/ Proiecte

Punctaj
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Nr.
crt.

25

26

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

Axa prioritară (SDJ)

1.1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și a
mobilității intra și interlocalități

1.1.2. Continuarea
proiectelor de extindere
și îmbunătățire a
infrastructurii edilitare
din cadrul județului

Cod
măsură

Măsură

M 1.1.1.5

Îmbunătățirea
infrastructurii de
transport public și
introducerea
mijloacelor de transport
eficiente și
nepoluante/prietenoase
cu mediul, inclusiv
amenajarea zonelor
pietonale, a pistelor de
biciclete și dezvoltarea
sistemelor de tip park &
ride.

M 1.1.2.1

Îmbunătățirea rețelei
de distribuție a apei
potabile, modernizarea
stațiilor de epurare de
pe raza județului
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.1.1.25

Înființare pistă pentru
biciclete pentru
transport ușor în zona
metropolitană
Craiova

Nr. de km
realizați

NA

1.500.000

90

1.1.2.1

Extinderea rețelei de
distribuție a apei
calde menajere
pentru Corp Clădire
CENTRUL ȘCOLAR
PENTRU EDUCAȚIE
INCLUZIVĂ
,,SF.VASILE”
CRAIOVA (spații
administrațive, săli de
clasă, laboratoare,
cabinete)

Nr. m/ km
realizați

NA

1.500.000

60

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

27

28

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

OS.1.1. Sprijin
pentru
dezvoltarea
infrastrucuturii
rutiere și
edilitare

Axa prioritară (SDJ)

1.1.2. Continuarea
proiectelor de extindere
și îmbunătățire a
infrastructurii edilitare
din cadrul județului

1.1.2. Continuarea
proiectelor de extindere
și îmbunătățire a
infrastructurii edilitare
din cadrul județului

Valoare
totală
(euro)

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 1.1.2.3

Înființarea de sisteme
inteligente de
distribuție gaze
naturale care să
permită transportul
hidrogenului verde
și/sau extinderea
rețelei de alimentare cu
gaze existente

1.1.2.2

Construirea unui bloc
de 850 MW pe gaz
natural la SE Ișalnița

Nr. blocuri
construite

1

8.000.000

80

M 1.1.2.3

Înființarea de sisteme
inteligente de
distribuție gaze
naturale care să
permită transportul
hidrogenului verde
și/sau extinderea
rețelei de alimentare cu
gaze existente

1.1.2.3

Înființarea unui
campus/ hub cu
scopul deservirii
învățământului
profesional dual
preuniversitar

Nr.
campusuri
construite

1

1.000.000

60

Pagina 9

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

29

30

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.1.1

Programe de învățare
prin modalități de
lucru atractive,
interactive și
provocative

Nr. programe
implementate

NA

100.000

60

1.2.1.2

Dotarea
laboratoarelor
conform standardelor
în vigoare,
echipamente IT,
auxiliare curricule,
spații desfășurare
activități practice

Nr.
laboratoare
dotate

NA

2.000.000

70

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

31

32

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.1.3

Dotarea cabinetelor
de asistență de
pshiopedagogice și
logopedie - dotare cu:
piese de mobilier, cu
tehnologie de calcul
și aparatură de
specialitate, cu
jucării, cu jocuri, cu
materiale
educaționale

Nr. cabinete

80

2.500.000

60

1.2.1.4

Modernizarea
învățământului
preuniversitar pentru
elevi cu diferite tipuri
de dizabilități
(nevăzători,
neurolocomotori, cu
deficiențe asociate)

Nr. categorii
de elevi
ajutate

5

3.000.000

70

Punctaj
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Nr.
crt.

33

34

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

Cod
măsură

Măsură

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.

1.2.1.5

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

Nr. de acțiuni

1

3.000.000

70

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.

1.2.1.6

Modernizare Școala
Populară de Arte și
Meserii „Cornetti”

Nr. incăperi
modernizate

46

6.000.000

45
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Nr.
crt.

35

36

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.
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Cod
proiect

Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

1.2.1.7

Școala Populară de
Arte și Meserii
„Cornetti”,
promovarea de
Tradiții, Artă și
Meșteșuguri

Nr. acțiuni de
promovare

NA

5.500.000

35

1.2.1.8

Oferirea de modele
de carieră de succes

Nr. modele

NA

50.000

45

Activități/ Proiecte

Punctaj
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Nr.
crt.

37

38

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.
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Cod
proiect

Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

1.2.1.9

Activități practice
curriculare și
extracurriculare
pentru studenți

Nr. activități

NA

500.000

45

1.2.1.10

Dezvoltarea de
competențe
complementare
studenți

Nr. intervenții

NA

500.000

45

Activități/ Proiecte

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

39

40

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.1.11

Alocarea de fonduri
minime pentru
susținerea asociațiilor
din județ în vederea
implementării de
proiecte educaționale

Nr. proiecte
implementate

NA

1.000.000

55

1.2.1.12

Programe de
dezvoltare personală,
cunoașterea de sine,
imaginea de sine,
tehnici de învățare
eficiente, opțiuni
vocaționale realiste

Nr. programe
implementate

NA

1.500.000

45

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

41

42

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.1.13

Programe de
prevenție a dispoziției
afective negative a
neîncrederii de sine,
a comportamentului
de risc, a conflictelor
interpersonale, a
dificultăților de
învățare, a
dezadaptării școlare
și sociale

Nr. programe
implementate

NA

1.500.000

45

1.2.1.14

Crearea unei
platforme electronice
care să conțină o
bază de date cu
instrumente/
documente elaborate
de către specialiști ai
instituțiilor autorizate
a elevului cu CES

Nr. platforme
create

1

1.000.000

70

Punctaj
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Nr.
crt.

43

44

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.

1.2.1.15

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.

1.2.1.16
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Indicator
realizare

Țintă

Înființare platformă
digitală pentru
învățare

Nr. de
sisteme

NA

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

Nr. de
reabilitări

2

Activități/ Proiecte

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

500.000

70

5.000.000

90

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

45

46

47

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.1.1

Programe de
promovare a
îmbunătățirii dotării
materiale a unităților
educaționale de la
nivelul UAT-urilor,
inclusiv cele destinate
învățământului special,
construire facilități noi,
renovare, modernizare,
digitalizare etc.

M 1.2.1.2

Construire săli
multifuncționale sau cu
funcțiuni sportive
specifice în cadrul
unităților de învățământ
existente

M 1.2.1.2

Construire săli
multifuncționale sau cu
funcțiuni sportive
specifice în cadrul
unităților de învățământ
existente
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.1.17

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

Nr. de
reabilitări

1

3.000.000

90

1.2.1.18

Dezvoltarea unor
hub-uri educaționale
la nivelul comunelor
din județ, în vederea
dezvoltării educației
din mediul rural

Nr. hub-uri
înființate

5

250.000

75

1.2.1.19

Crearea unui Centru
de Educație Incluzivă
în orașul Craiova
care să ofere
următoarele servicii:
educație specială și
specializată a copiilor
cu deficiențe;
evaluare și terapie
psihopedagogică,
orientare scolară;

Nr. centre
înființate

1

4.000.000

70

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

Măsură

Cod
proiect

Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

1.2.1.20

Înființarea unui centru
inovativ de învățare
interactivă - exponate
și săli tematice;
ateliere științifice;
cursuri de parenting

Nr. centre
înființate

1

6.000.000

65

1.2.1.21

Înființarea a 3 ateliere
- croitorie, bucătăriecofetărie, seră pentru
producerea
legumelor,
zarzavaturilor și
florilor

Nr. ateliere
înființate

3

500.000

55

1.2.1.22

Implicarea studenților
în crearea și
transferul de
cunoaștere

Nr. studenți

NA

450.000

65

Activități/ Proiecte

Punctaj

informare și consiliere
pentru părinți si
cadre didactice;
testare și consiliere
psihologică;
compensare prin
terapii speciice pentru
copii cu dizabilități
diverse, cu dificultăți
de învățare, dificultăți
de dezvoltare,
dificultăți de adaptare

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

49

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

50

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

48

Cod
măsură

1.2.1. Încurajarea
modernizării unităților
de învățământ, mai ales
cele din mediul rural

M 1.2.1.2

Construire săli
multifuncționale sau cu
funcțiuni sportive
specifice în cadrul
unităților de învățământ
existente

M 1.2.1.2

Construire săli
multifuncționale sau cu
funcțiuni sportive
specifice în cadrul
unităților de învățământ
existente

M 1.2.1.3

Dezvoltarea și dotarea
de campusuri
profesionale integrate
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

51

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

52

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

53

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.2. Modernizarea și
dezvoltarea
infrastructurii
universitare și
susținerea proiectelor
mediului academic
1.2.2. Modernizarea și
dezvoltarea
infrastructurii
universitare și
susținerea proiectelor
mediului academic

1.2.3. Încurajarea
dezvoltării
învățământului
profesional

Valoare
totală
(euro)

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 1.2.2.1

Modernizarea și
dezvoltarea
infrastructurii
universitare

1.2.1.23

Cartea de identitate a
clădirilor și aplicații în
campusul universitar

Nr. de acțiuni

NA

4.000.000

70

1.2.1.24

Înființare cerc
studențesc pentru
crearea unor aplicații
destinate cetățenilor,
sau turiștilor

Nr. de acțiuni

NA

100.000

75

1.2.3.1

Dezvoltarea de
parteneriate cu
organizațiile
neguvernamentale
care să ofere
consiliere elevilor în
ceea ce privește
alegerea ulterioară a
domeniului de studiu
din cadrul facultăților
sau care pot demara
campanii de
promovare a ofertelor
facultăților în vederea
diminuării confuziei
existente în rândul
elevilor

Nr.
parteneriate
realizate

NA

200.000

55

M 1.2.2.2

M 1.2.3.1

Susținerea proiectelor
mediului academic

Măsuri de corelare a
învățământului cu
profilul profesional al
forței de muncă
solicitate de economia
județului
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Nr.
crt.

54

55

56

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.3. Încurajarea
dezvoltării
învățământului
profesional

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.3. Încurajarea
dezvoltării
învățământului
profesional

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.3. Încurajarea
dezvoltării
învățământului
profesional

Cod
măsură

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 1.2.3.1

Măsuri de corelare a
învățământului cu
profilul profesional al
forței de muncă
solicitate de economia
județului

1.2.3.2

Creșterea accesului
la programe de
formare profesională
pentru tineri din
categoriile greu
accesibile cu accent
pe cei din mediul
rural și din medii
defavorizate precum
și populația de etnie
romă

Nr. tineri
susținuți

NA

200.000

55

M 1.2.3.1

Măsuri de corelare a
învățământului cu
profilul profesional al
forței de muncă
solicitate de economia
județului

1.2.3.3

Programe orientare
profesională și
consiliere în carieră

Nr. programe
realizate

NA

100.000

55

M 1.2.3.1

Măsuri de corelare a
învățământului cu
profilul profesional al
forței de muncă
solicitate de economia
județului

1.2.3.4

Centru de formare și
reconversie
profesională a
adulților,
antreprenoriat și
digitizare

Nr. centre

1

3.000.000

70

Măsură
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Nr.
crt.

57

58

59

60

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.3. Încurajarea
dezvoltării
învățământului
profesional

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.3. Încurajarea
dezvoltării
învățământului
profesional

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.3. Încurajarea
dezvoltării
învățământului
profesional

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.3. Încurajarea
dezvoltării
învățământului
profesional

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.3.1

Măsuri de corelare a
învățământului cu
profilul profesional al
forței de muncă
solicitate de economia
județului

M 1.2.3.1

Măsuri de corelare a
învățământului cu
profilul profesional al
forței de muncă
solicitate de economia
județului

M 1.2.3.1

Măsuri de corelare a
învățământului cu
profilul profesional al
forței de muncă
solicitate de economia
județului

M 1.2.3.1

Măsuri de corelare a
învățământului cu
profilul profesional al
forței de muncă
solicitate de economia
județului
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

Nr. de centre

1

300.000

55

Punctaj

1.2.3.5

Înființare centru de
formare continuă
pentru absolvenți,
sau angajați

1.2.3.6

Laboratorul Viitorului
– pregătirea tinerilor
din județul Dolj pentru
meseriile viitorului

Nr. de
reabilitări

1

1.000.000

55

1.2.3.7

Înființarea unui hub
tehnologic pentru
formare profesională
în cadrul județului
Dolj - deservire
învățământ
profesional și tehnic
preuniversitar

Nr. hub-uri
înființate

1

5.500.000

70

1.2.3.8

Dezvoltarea unui
program integrat de
servicii cu scopul
dezvoltării personale
și profesionale a
tinerilor

Nr. programe
dezoltate

1

1.500.000

60

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

61

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.3. Încurajarea
dezvoltării
învățământului
profesional

62

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.3. Încurajarea
dezvoltării
învățământului
profesional

63

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.3. Încurajarea
dezvoltării
învățământului
profesional

64

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

65

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

Valoare
totală
(euro)

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 1.2.3.2

Încurajarea unei
colaborări mai
apropiate între mediul
de afaceri și instituțiile
de învățământ

1.2.3.9

Obținearea feedbackului din partea
companiilor

Nr. companii

NA

200.000

55

M 1.2.3.2

Încurajarea unei
colaborări mai
apropiate între mediul
de afaceri și instituțiile
de învățământ

1.2.3.10

Dezvoltarea de
parteneriate cu agenți
economici

Nr.
parteneriate
realizate

NA

2.500.000

75

M 1.2.3.2

Încurajarea unei
colaborări mai
apropiate între mediul
de afaceri și instituțiile
de învățământ

1.2.3.11

Formare
antreprenorială
pentru studenți

Nr. studenți

NA

2.500.000

65

M 1.2.4.1

Reabilitare structurală
și funcțională a
unităților sanitare și a
unităților medicosociale;

1.2.4.1

Relocarea Centrului
Regional de Genetică
Medicală Dolj

Nr. acțiuni

1

5.500.000

55

M 1.2.4.1

Reabilitare structurală
și funcțională a
unităților sanitare și a
unităților medicosociale;

1.2.4.2

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

Nr. de
modernizări

1

5.000.000

55
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

Nr. de
modernizări

1

3.000.000

55

Nr. de clădiri
construite

1

25.000.000

55

Nr. de
reabilitări

1

500.000

45

Punctaj

îngrijire pe termen
lung

66

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

67

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

68

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

M 1.2.4.1

Reabilitare structurală
și funcțională a
unităților sanitare și a
unităților medicosociale;

1.2.4.3

M 1.2.4.1

Reabilitare structurală
și funcțională a
unităților sanitare și a
unităților medicosociale;

1.2.4.4

M 1.2.4.1

Reabilitare structurală
și funcțională a
unităților sanitare și a
unităților medicosociale

1.2.4.5
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Modernizarea,
extinderea și dotarea
cu aparatură şi
echipamente
medicale a Spitalului
Orășenesc
"Așezămintele
Brâncovenești"
Dăbuleni, județul Dolj
Extinderea
infrastructurii de
sănatate a Spitalului
Clinic Județean de
Urgență Craiova prin
construire și dotare
corp nou, P+3 în
vederea organizării
activităților medicale
de ATI și Mari Arși
Amenajare incintă
SCJUC

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

69

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

70

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

71

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

72

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

73

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

Cod
măsură

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 1.2.4.1

Reabilitare structurală
și funcțională a
unităților sanitare și a
unităților medicosociale;

1.2.4.6

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

Nr. de
modernizări

1

5.000.000

55

M 1.2.4.1

Reabilitare structurală
și funcțională a
unităților sanitare și a
unităților medicosociale

1.2.4.7

Consolidarea și
modernizarea SCJUC
Craiova

Nr. de
reabilitări

1

40.000.000

45

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.8

Extindere ambulatoriu
de specialitate în
Spitalul Clinic
Județean de Urgență

Nr. corpuri
noi

1

3.500.000

55

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.9

Extindere
laboratoarelor de
investigații, de
explorări funcționale

Nr. intervenții

1

400.000

60

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.10

Crearea
departamentului de
endoscopie digestivă
în scop diagnostic și
investițional cu linie
de radiologie, dar și
pentru screening

Nr.
departamente

1

7.000.000

60

Măsură
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

74

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

75

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

76

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

77

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

78

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

Cod
măsură

Măsură

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.11

Creșterea capacității
pentru o spitalizare
de zi, în specialități
medicale, dar și
chirurgicale - pentru
chirurgia de o zi

Nr.
spitalizări/zi

NA

7.000.000

55

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.12

Digitalizare Spitalul
Clinic Județean de
Urgență Craiova

Nr. de
programe

1

10.000.000

70

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.13

Digitalizare Spitalul
de Pneumoftziologie
Leamna Dolj

Nr. de
programe

1

1.000.000

70

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.14

Digitalizare Spitalul
Orășenesc
„Așezămintele
Brâncovenești”
Dăbuleni

Nr. de
programe

1

1.000.000

70

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.15

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

Nr. de
modernizări

1

10.000.000

55
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

79

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

80

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

81

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

82

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

83

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.4.16

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

Nr. de
modernizări

1

2.000.000

55

1.2.4.17

Program de simulare
virtuală de
transmitere de
patogeni de la
persoană la persoană

Nr. de
programe

1

100.000

70

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.18

Program de simulare
și monitorizare a
stărilor fizice și a
performanței umane
pe baza exercițiilor
fizice

Nr. de
programe

1

150.000

65

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.19

Platformă de
medicină

Nr. de
programe

NA

3.000.000

70

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.20

Platformă progresia
bolii la distanță și
monitorizarea
tratamentului

Nr. de
programe

NA

300.000

70

Pagina 27

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

84

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

85

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

86

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

87

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

88

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.4.21

Soluții inteligente
integrate pentru
sterilizarea rapidă a
suprafeței și a aerului
condiționat în practica
medicală

Nr. de acțiuni

NA

300.000

85

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.22

Înființare platformă
integrată versatilă
pentru instruirea
cadrelor medicale și a
colaborărilor științifice

Nr. de
programe

NA

700.000

70

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.23

Înființare telemedicină
pentru ramura de
stomatologie

Nr. de
programe

1

200.000

70

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.24

Înființare aplicație
pentru comunicarea
dintre dentiști și
tehnicieni dentari

Nr. de
programe

1

150.000

70

M 1.2.4.2

Dotarea cu
echipamente și
mobilier a unităților
sanitare și digitalizarea
acestora

1.2.4.25

Dezvoltarea și
aplicarea metodelor
și protocoalelor de
ultimă generație
pentru predarea la
distanță a abilităților

Nr. de acțiuni

1

500.000

70
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

89

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

90

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

91

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

Nr. centre

1

10.000.000

55

Nr. programe
promovate

NA

500.000

35

Nr.
echipamente
achizițioante

NA

1.000.000

45

practice în
parodontologie

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice
OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice
OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆
1.2.4. Îmbunătățirea
serviciilor medicale
curente și de urgență̆

M 1.2.4.3

Creșterea accesului la
servicii medicale a
populației
marginalizate

1.2.4.26

M 1.2.4.3

Creșterea accesului la
servicii medicale a
populației
marginalizate

1.2.4.27

M 1.2.4.3

Creșterea accesului la
servicii medicale a
populației
marginalizate
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1.2.4.28

Construirea și
dotarea unui centru în
incinta SCJUC
destinat prevenției și
tratamentului
afecțiunilor
oncologice și îngrijirii
paliative
Programe de
promovare a sănătății
și stării de bine
mintal-emoționalsocial și spiritual
Caravana sănătăţii
pentru grupuri
vulnerabile din judeţul
Dolj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

92

93

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.5.1

Asigurarea de
echipamente și
materiale de protecție
pentru personalul și
beneficiarii serviciilor
publice de asistență
socială furnizate de
DGASPSC Dolj,
inclusiv pentru situații
de criză similare celor
generate de pandemia
COVID-19

M 1.2.5.1

Asigurarea de
echipamente și
materiale de protecție
pentru personalul și
beneficiarii serviciilor
publice de asistență
socială furnizate de
DGASPSC Dolj,
inclusiv pentru situații
de criză similare celor
generate de pandemia
COVID-19
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.5.1

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

Nr.
echipamente
achizițioante

NA

1.000.000

45

1.2.5.2

Achiziționarea de
echipamente asistive
performante pentru
centrele subordonate
DGASPC Dolj

Nr.
echipamente
achizițioante

NA

1.000.000

55

Punctaj
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Nr.
crt.

94

95

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.5.1

Asigurarea de
echipamente și
materiale de protecție
pentru personalul și
beneficiarii serviciilor
publice de asistență
socială furnizate de
DGASPSC Dolj,
inclusiv pentru situații
de criză similare celor
generate de pandemia
COVID-19

M 1.2.5.1

Asigurarea de
echipamente și
materiale de protecție
pentru personalul și
beneficiarii serviciilor
publice de asistență
socială furnizate de
DGASPSC Dolj,
inclusiv pentru situații
de criză similare celor
generate de pandemia
COVID-19
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.5.3

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

Nr.
echipamente
achizițioante

NA

2.000.000

55

1.2.5.4

Achiziționarea și
implementarea
programelor
informatice

Nr. programe
implementate

NA

2.500.000

70

Punctaj
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Nr.
crt.

96

97

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.5.1

Asigurarea de
echipamente și
materiale de protecție
pentru personalul și
beneficiarii serviciilor
publice de asistență
socială furnizate de
DGASPSC Dolj,
inclusiv pentru situații
de criză similare celor
generate de pandemia
COVID-19

M 1.2.5.2

Sprijinirea proiectelor
care vizează creșterea
calității sistemului de
asistență socială și a
serviciilor furnizate,
inclusiv încurajarea
parteneriatelor cu
organizații nonguvernamentale
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.5.5

Servicii de sprijin
pentru tineri, în
context COVID - post
- COVID

Nr. servicii
realizate

NA

500.000

40

1.2.5.6

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

Nr. servicii

NA

700.000

55

Punctaj
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Nr.
crt.

98

99

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.5.2

Sprijinirea proiectelor
care vizează creșterea
calității sistemului de
asistență socială și a
serviciilor furnizate,
inclusiv încurajarea
parteneriatelor cu
organizații nonguvernamentale

M 1.2.5.2

Sprijinirea proiectelor
care vizează creșterea
calității sistemului de
asistență socială și a
serviciilor furnizate,
inclusiv încurajarea
parteneriatelor cu
organizații nonguvernamentale
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.5.7

Publicarea și
actualizarea periodică
a unui catalog al
afacerilor sociale din
jud. Dolj, cu privire la
aplicarea facilităților
prevăzute în Legea
Economiei Sociale și
în Legea Achizițiilor
Publice

Nr. cataloage

NA

500.000

55

1.2.5.8

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

Nr. servicii
acordate

NA

800.000

55

Punctaj
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Nr.
crt.

100

101

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.5.2

Sprijinirea proiectelor
care vizează creșterea
calității sistemului de
asistență socială și a
serviciilor furnizate,
inclusiv încurajarea
parteneriatelor cu
organizații nonguvernamentale

M 1.2.5.2

Sprijinirea proiectelor
care vizează creșterea
calității sistemului de
asistență socială și a
serviciilor furnizate,
inclusiv încurajarea
parteneriatelor cu
organizații nonguvernamentale
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.5.9

Reabilitarea/
extinderea și dotarea
Centrului de
recuperare și
reabilitare „Sf.
Apostol Andrei”

Nr. de
reabilitări

1

1.000.000

60

1.2.5.10

Înființarea unei burse
de afaceri sociale Spațiu amenajat și
deservit
antreprenorilor
sociali, pentru
promovarea afacerilor

Nr. spații
amenajate

NA

5.000.000

55

Punctaj
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Nr.
crt.

102

103

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.5.2

Sprijinirea proiectelor
care vizează creșterea
calității sistemului de
asistență socială și a
serviciilor furnizate,
inclusiv încurajarea
parteneriatelor cu
organizații nonguvernamentale

M 1.2.5.3

Promovarea construirii
și modernizării de
creșe, dar și a
infrastructurii de
furnizare a altor servicii
sociale identificate ca
fiind necesare la nivel
de județ (centre de zi
sau rezidențiale pentru
persoanele în vârstă,
servicii de asistență la
domiciliu, centre pentru
refugiați, centre pentru
persoanele cu
handicap etc.)
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Cod
proiect

Indicator
realizare

Țintă

1.2.5.11

Cartografierea
nevoilor tinerilor tineri cu oportunități
reduse și a tinerilor
NEET, în vederea
dezvoltării unor
programe specifice
destinate susținerii
acestora

Nr. acțiuni
realizate

NA

1.2.5.12

Renovarea și dotarea
centrelor de
recuperare/
(re)abilitare pentru
copii cu dizabilități

Nr. centre

6

Activități/ Proiecte

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

500.000

60

3.500.000

60

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

104

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.5.3

Promovarea construirii
și modernizării de
creșe, dar și a
infrastructurii de
furnizare a altor servicii
sociale identificate ca
fiind necesare la nivel
de județ (centre de zi
sau rezidențiale pentru
persoanele în vârstă,
servicii de asistență la
domiciliu, centre pentru
refugiați, centre pentru
persoanele cu
handicap etc.)
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.5.13

Extinderea centrului
de recuperare și
Reabilitare „Vis de
copil” și Centrul de
Îngrijire și Asistență
pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități
Ciupercenii Noi și
Centrul de Îngrijire și
Asistență pentru
Persoane Adulte cu
Dizabilități Călărași

Nr. centre
extinse

2

Valoare
totală
(euro)

2.500.000

Punctaj

60

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

105

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.5.3

Promovarea construirii
și modernizării de
creșe, dar și a
infrastructurii de
furnizare a altor servicii
sociale identificate ca
fiind necesare la nivel
de județ (centre de zi
sau rezidențiale pentru
persoanele în vârstă,
servicii de asistență la
domiciliu, centre pentru
refugiați, centre pentru
persoanele cu
handicap etc.)
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.5.14

Renovarea/
extinderea și dotarea
Centrului de
Recuperare și
Reabilitare „Vis de
copil”

Nr. centre
modernizate

1

Valoare
totală
(euro)

2.000.000

Punctaj

60

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

106

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.5.3

Promovarea construirii
și modernizării de
creșe, dar și a
infrastructurii de
furnizare a altor servicii
sociale identificate ca
fiind necesare la nivel
de județ (centre de zi
sau rezidențiale pentru
persoanele în vârstă,
servicii de asistență la
domiciliu, centre pentru
refugiați, centre pentru
persoanele cu
handicap etc.)

Pagina 38

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.5.15

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

Nr. centre
modernizate

2

Valoare
totală
(euro)

4.000.000

Punctaj

60

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

107

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.5.3

Promovarea construirii
și modernizării de
creșe, dar și a
infrastructurii de
furnizare a altor servicii
sociale identificate ca
fiind necesare la nivel
de județ (centre de zi
sau rezidențiale pentru
persoanele în vârstă,
servicii de asistență la
domiciliu, centre pentru
refugiați, centre pentru
persoanele cu
handicap etc.)
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.5.16

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

Nr. centre
modernizate

3

Valoare
totală
(euro)

5.500.000

Punctaj

60

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

108

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 1.2.5.3

Promovarea construirii
și modernizării de
creșe, dar și a
infrastructurii de
furnizare a altor servicii
sociale identificate ca
fiind necesare la nivel
de județ (centre de zi
sau rezidențiale pentru
persoanele în vârstă,
servicii de asistență la
domiciliu, centre pentru
refugiați, centre pentru
persoanele cu
handicap etc.)

1.2.5.17

Dezvoltarea servicilor
de îngrijire din zonele
urbane și rurale

Nr. servicii
înființate

NA
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Valoare
totală
(euro)

800.000

Punctaj

55
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Nr.
crt.

109

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.5.3

Promovarea construirii
și modernizării de
creșe, dar și a
infrastructurii de
furnizare a altor servicii
sociale identificate ca
fiind necesare la nivel
de județ (centre de zi
sau rezidențiale pentru
persoanele în vârstă,
servicii de asistență la
domiciliu, centre pentru
refugiați, centre pentru
persoanele cu
handicap etc.)
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.5.18

Înființarea unui centru
pentru vârstnici în
municpiul Craiova, de
către DGASPDC Dolj

Nr. centre
înființate

1

Valoare
totală
(euro)

4.500.000

Punctaj

55

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

110

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

111

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

112

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice
OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Cod
măsură

Măsură

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 1.2.5.3

Promovarea construirii
și modernizării de
creșe, dar și a
infrastructurii de
furnizare a altor servicii
sociale identificate ca
fiind necesare la nivel
de județ (centre de zi
sau rezidențiale pentru
persoanele în vârstă,
servicii de asistență la
domiciliu, centre pentru
refugiați, centre pentru
persoanele cu
handicap etc.)

1.2.5.19

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

Nr. centre
modernizate

NA

6.500.000

60

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

M 1.2.5.4

Promovarea construirii
și modernizării de
locuințe sociale

1.2.5.20

Înființarea a minim 4
locuințe protejate în
municipiul Craiova

Nr. lociunțe
înființate

4

2.000.000

55

1.2.5. Îmbunătățirea
serviciilor de asistență
socială, dar și a
educației timpurii

M 1.2.5.4

Promovarea construirii
și modernizării de
locuințe sociale

1.2.5.21

Construire locuințe
sociale

Nr. clădiri
construite

NA

12.000.000

55

Axa prioritară (SDJ)
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Punctaj
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Nr.
crt.

113

114

115

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

Cod
măsură

Măsură

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 1.2.6.1

Restaurarea,
conservarea și
modernizarea
imobilelor cu destinație
culturală sau de
petrecere a timpului
liber și crearea de noi
facilități culturale

1.2.6.1

Identificarea unei
clădiri adecvate
pentru Centru de
Tineret și investire în
infrastructura
necesară funcțonării
lui

Nr. clădiri
identificate

1

500.000

65

M 1.2.6.1

Restaurarea,
conservarea și
modernizarea
imobilelor cu destinație
culturală sau de
petrecere a timpului
liber și crearea de noi
facilități culturale

1.2.6.2

Muzeul satului
oltenesc și tradițiilor
populare

Nr. muzee
construite

1

15.000.000

70

M 1.2.6.1

Restaurarea,
conservarea și
modernizarea
imobilelor cu destinație
culturală sau de
petrecere a timpului
liber și crearea de noi
facilități culturale

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

Nr. de
reabilitări

1

3.000.000

70
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Nr.
crt.

116

117

118

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.6.1

Restaurarea,
conservarea și
modernizarea
imobilelor cu destinație
culturală sau de
petrecere a timpului
liber și crearea de noi
facilități culturale

M 1.2.6.1

Restaurarea,
conservarea și
modernizarea
imobilelor cu destinație
culturală sau de
petrecere a timpului
liber și crearea de noi
facilități culturale

M 1.2.6.1

Restaurarea,
conservarea și
modernizarea
imobilelor cu destinație
culturală sau de
petrecere a timpului
liber și crearea de noi
facilități culturale
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

1.2.6.4

Revitalizarea spațiului
urban din str.
Alexandru
Macedonski nr 20A,
în scop cultural și
turistic prin
construirea unei secții
a Muzeului de Artă
Craiova

Nr. de clădiri
construite

1

7.000.000

75

1.2.6.5

Palatul Culturii Dezvoltarea unui pol
de turism cultural
regional și stimularea
creativității și
facilitarea legăturilor
inovative în
comunitate prin
reabilitarea și
consolidarea unui
monument istoric din
municipiul Craiova

Nr. de acțiuni

1

5.000.000

75

1.2.6.6

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

Nr. de acțiuni

1

1.000.000

75

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

119

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

120

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

121

Cod
măsură

Măsură

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 1.2.6.1

Restaurarea,
conservarea și
modernizarea
imobilelor cu destinație
culturală sau de
petrecere a timpului
liber și crearea de noi
facilități culturale

1.2.6.7

Reabilitarea
conacului Săulescu și
înființarea unui centru
turistic

Nr. centre

1

2.000.000

70

M 1.2.6.2

Prezervarea situri
arheologice de
importanță de la nivelul
județului

1.2.6.8

Punerea in valoare
turistică a Castrului
Român de la Răcari

Nr. de acțiuni

1

500.000

30

M 1.2.6.4

Susținerea dezvoltării
infrastucturii sportive și
de tineret, precum și
încurajarea activităților
sportive și a activităților
pentru tineret, cu
accent pe mediul rural

1.2.6.9

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

Nr. centre
create

NA

2.500.000

55
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Nr.
crt.

122

123

124

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

Axa prioritară (SDJ)

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

Cod
măsură

Măsură

M 1.2.6.4

Susținerea dezvoltării
infrastucturii sportive și
de tineret, precum și
încurajarea activităților
sportive și a activităților
pentru tineret, cu
accent pe mediul rural

Cod
proiect

1.2.6.10

M 1.2.6.4

Susținerea dezvoltării
infrastucturii sportive și
de tineret, precum și
încurajarea activităților
sportive și a activităților
pentru tineret, cu
accent pe mediul rural

1.2.6.11

M 1.2.6.4

Susținerea dezvoltării
infrastucturii sportive și
de tineret, precum și
încurajarea activităților
sportive și a activităților
pentru tineret, cu
accent pe mediul rural

1.2.6.12
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Activități/ Proiecte

Construirea unui
Complex Sportiv
multifuncțional pe
amplasamentul
Stadionului
Tineretului
Organizarea unei
competiții de fotbal
anuale cu
participarea elevilor
de la școlile generale
din județ, cu
desfășurarea fazelor
finale la baza sportivă
Centrul Turistic
pentru Agrement și
Sport
Asumare bugetară și
un plan de finanțare
pe minim 5 ani, fără a
se schimba
procedura de la an la
an, cât și evitarea ca
în cazul anului trecut
a neimplementării
proiectelor de
bugetare participativă
legate de tineret, cât
și lipsa deschiderii

Indicator
realizare

Țintă

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

Nr. complexe
sportive

1

20.000.000

55

Nr. competiții
anuale

1

300.000

35

Nr. proiecte
implementate

1

100.000

35

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

125

126

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

DDS1.
Îmbunătățirea
calității locuirii

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

1.2.6.13

Susținerea sportului
de masă prin măsuri
concrete, în
parteneriat public privat

Nr.
parteneriate
realizate

NA

1.000.000

20

1.2.6.14

Asumarea de către
autoritatea publică a
unui proces de
consultare
transparent, stabilind
un calendar de
întâlniri periodice în
acest sens cu
Consiliul Consultativ
pentru Probleme de
Tineret

Nr. procese
implementate

1

1.000.000

45

Activități/ Proiecte

Punctaj

finanțării pentru
domeniul tineret

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

OS.1.2. Sprijin
pentru
îmbunătățirea
serviciilor
publice

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

1.2.6. Sprijin pentru
dezvoltarea
infrastructurii culturale,
sportive și de tineret a
judeţului

M 1.2.6.4

M 1.2.6.4

Susținerea dezvoltării
infrastucturii sportive și
de tineret, precum și
încurajarea activităților
sportive și a activităților
pentru tineret, cu
accent pe mediul rural

Susținerea dezvoltării
infrastucturii sportive și
de tineret, precum și
încurajarea activităților
sportive și a activităților
pentru tineret, cu
accent pe mediul rural
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Nr.
crt.

127

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

Cod
măsură

Măsură

M 2.1.1.1

Sprijinirea înființării de
incubatoare de afaceri,
acceleratoare de
afaceri și parcuri
industriale atât pe
teritoriul municipiului
reședință de județ
(Craiova), dar și în alte
orașe din județ
(Dăbuleni, Băilești etc.)
– în special cele din
domeniul informațiilor
și comunicațiilor şi a
întreprinderilor
inovatoare în domenii
RIS
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

2.1.1.1

Parc industrial pentru
software și noi
tehnologii (pe
structura S200)

Nr. parcuri
înființate

1

Valoare
totală
(euro)

6.000.000

Punctaj

60

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

128

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

M 2.1.1.1

Sprijinirea înființării de
incubatoare de afaceri,
acceleratoare de
afaceri și parcuri
industriale atât pe
teritoriul municipiului
reședință de județ
(Craiova), dar și în alte
orașe din județ
(Dăbuleni, Băilești etc.)
– în special cele din
domeniul informațiilor
și comunicațiilor şi a
întreprinderilor
inovatoare în domenii
RIS

2.1.1.2
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Activități/ Proiecte

Înființare parc
industrial nr. 3

Indicator
realizare

Țintă

Nr. parcuri
înființate

1

Valoare
totală
(euro)

5.000.000

Punctaj

70
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Nr.
crt.

129

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

Cod
măsură

Măsură

M 2.1.1.1

Sprijinirea înființării de
incubatoare de afaceri,
acceleratoare de
afaceri și parcuri
industriale atât pe
teritoriul municipiului
reședință de județ
(Craiova), dar și în alte
orașe din județ
(Dăbuleni, Băilești etc.)
– în special cele din
domeniul informațiilor
și comunicațiilor şi a
întreprinderilor
inovatoare în domenii
RIS
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

2.1.1.3

Dezvoltarea și
operaționalizarea
unui incubator afaceri
în incintă HIGH
TECH Park

Nr. de acțiuni

1

Valoare
totală
(euro)

5.000.000

Punctaj

70

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

130

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

Cod
măsură

Măsură

M 2.1.1.1

Sprijinirea înființării de
incubatoare de afaceri,
acceleratoare de
afaceri și parcuri
industriale atât pe
teritoriul municipiului
reședință de județ
(Craiova), dar și în alte
orașe din județ
(Dăbuleni, Băilești etc.)
– în special cele din
domeniul informațiilor
și comunicațiilor şi a
întreprinderilor
inovatoare în domenii
RIS
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

2.1.1.4

Construirea și
operaționalizarea
unui centru logistic
intermodal în județul
Dolj

Indicator
realizare

Țintă

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

Nr. de acțiuni

1

19.000.000

75

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

131

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

Cod
măsură

Măsură

M 2.1.1.1

Sprijinirea înființării de
incubatoare de afaceri,
acceleratoare de
afaceri și parcuri
industriale atât pe
teritoriul municipiului
reședință de județ
(Craiova), dar și în alte
orașe din județ
(Dăbuleni, Băilești etc.)
– în special cele din
domeniul informațiilor
și comunicațiilor şi a
întreprinderilor
inovatoare în domenii
RIS
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Cod
proiect

2.1.1.5

Activități/ Proiecte

Înființare cluster și
parc de transfer
tehnologic în
domeniul industriei
aerospațiale

Indicator
realizare

Țintă

Nr. de acțiuni

2

Valoare
totală
(euro)

5.000.000

Punctaj

70

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

132

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

Cod
măsură

Măsură

M 2.1.1.1

Sprijinirea înființării de
incubatoare de afaceri,
acceleratoare de
afaceri și parcuri
industriale atât pe
teritoriul municipiului
reședință de județ
(Craiova), dar și în alte
orașe din județ
(Dăbuleni, Băilești etc.)
– în special cele din
domeniul informațiilor
și comunicațiilor şi a
întreprinderilor
inovatoare în domenii
RIS
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

2.1.1.6

Creare centru
regional de observare
integrată a dinamicii
mediilor social și
economic

Nr. centre
înființate

1

Valoare
totală
(euro)

2.500.000

Punctaj

70

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

133

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

Cod
măsură

Măsură

M 2.1.1.1

Sprijinirea înființării de
incubatoare de afaceri,
acceleratoare de
afaceri și parcuri
industriale atât pe
teritoriul municipiului
reședință de județ
(Craiova), dar și în alte
orașe din județ
(Dăbuleni, Băilești etc.)
– în special cele din
domeniul informațiilor
și comunicațiilor şi a
întreprinderilor
inovatoare în domenii
RIS
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

2.1.1.7

Digitalizarea
autorităților publice și
IMM-urilor din SV
Oltenia prin
„AMENAJARE PARC
TEHNOLOGIC
UNIVERSITAR „IT”
CRAIOVA”

Nr. parcuri
înființate

1

20.000.000

75

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

134

135

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

M 2.1.1.2

Sprijin pentru
dezvoltarea unei
infrastructuri de afaceri
în orașele mici sau/și
comunele județului
orientate către
promovarea
avantajelor existente la
nivelul acestor UAT-uri,
în vederea atrageri de
investitori

2.1.1.8

M 2.1.1.2

Sprijin pentru
dezvoltarea unei
infrastructuri de afaceri
în orașele mici sau/și
comunele județului
orientate către
promovarea
avantajelor existente la
nivelul acestor UAT-uri,
în vederea atrageri de
investitori

2.1.1.9
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Indicator
realizare

Țintă

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

Accesarea de
finanțări alternative
(terț plătitor)

Nr. accesări

NA

12.000.000

55

Dezvoltarea socioeconomică a
teritoriului GAL
Colinele Olteniei

Nr. acțiuni de
dezvoltare

NA

5.000.000

70

Activități/ Proiecte

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

136

137

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

Cod
măsură

Măsură

M 2.1.1.2

Sprijin pentru
dezvoltarea unei
infrastructuri de afaceri
în orașele mici sau/și
comunele județului
orientate către
promovarea
avantajelor existente la
nivelul acestor UAT-uri,
în vederea atrageri de
investitori

M 2.1.1.2

Sprijin pentru
dezvoltarea unei
infrastructuri de afaceri
în orașele mici sau/și
comunele județului
orientate către
promovarea
avantajelor existente la
nivelul acestor UAT-uri,
în vederea atrageri de
investitori
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Cod
proiect

Indicator
realizare

Țintă

2.1.1.10

Conectivitatea
afacerilor locale cu
mediul de afaceri
județean

Nr. de acțiuni

NA

2.1.1.11

Înființare parc de
transfer tehnologic –
Dolj

Nr. de acțiuni

1

Activități/ Proiecte

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

550.000

70

10.000.000

70

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

138

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

M 2.1.1.3

Sprijin pentru
activitatea de
cercetare– dezvoltare–
inovare, care să
conducă la un nivel
superior de calificare și
productivitate a forței
de muncă și să asigure
o mai strânsă legătură
între instituțiile care
realizează activități de
CDI și mediul de
afaceri pentru
intensificarea
transferului rezultatelor
CDI către mediul de
afaceri

2.1.1.12
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Activități/ Proiecte

Dezvoltarea
infrastructurii CDI

Indicator
realizare

Țintă

Nr. investiții

NA

Valoare
totală
(euro)

6.500.000

Punctaj

60

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

139

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

Cod
măsură

Măsură

M 2.1.1.3

Sprijin pentru
activitatea de
cercetare– dezvoltare–
inovare, care să
conducă la un nivel
superior de calificare și
productivitate a forței
de muncă și să asigure
o mai strânsă legătură
între instituțiile care
realizează activități de
CDI și mediul de
afaceri pentru
intensificarea
transferului rezultatelor
CDI către mediul de
afaceri
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

2.1.1.13

Promovarea INCESA
ca furnizor de soluții
CDI pentru creșterea
competitivității

Nr. intervenții

NA

Valoare
totală
(euro)

2.000.000

Punctaj

60

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

140

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

Cod
măsură

Măsură

M 2.1.1.4

Înființarea HUB-urilor
inovatoare bazate pe
parteneriate relevante
între mediul de afaceri,
unitățile de cercetaredezvoltare (universități,
unități publice, unități
private etc.) şi
administrația publică
pentru a stimula
transferul de tehnologie
vizat în principal către
sectoarele cu potențial
inteligent de
specializare

Pagina 59

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

2.1.1.14

Centru pentru
incubare tehnologică
și de afaceri, în
sectorul industriei
culturale și creative
care include un HUB
pentru servicii de
inovare (care oferă
servicii de
internaționalizare a
afacerilor)

Nr. centre

1

Valoare
totală
(euro)

1.000.000

Punctaj

60

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

141

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

Cod
măsură

Măsură

M 2.1.1.5

Sprijin pentru
antreprenoriat durabil,
lansarea de noi afaceri
și dezvoltarea /
diversificarea
activităților IMM-urilor
existente în sectoare
inovatoare, creative și
durabile orientate spre
digitalizare, tehnologii
noi inovatoare,
eficiență energetică,
reducerea deșeurilor,
protecția mediului,
economie circulară etc.

Pagina 60

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

2.1.1.15

Rezolvarea
problemelor agenților
economici prin
contracte bilaterale

Nr. contracte

NA

Valoare
totală
(euro)

2.000.000

Punctaj

55

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

142

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

143

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

2.1.1. Intensificarea
sprijinului pentru
dezvoltarea
infrastructurii de suport
pentru afaceri

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

2.1.2. Sprijin pentru
dezvoltarea sectoarelor
economice care
valorifică resurse locale

Cod
măsură

Măsură

M 2.1.1.5

Sprijin pentru
antreprenoriat durabil,
lansarea de noi afaceri
și dezvoltarea /
diversificarea
activităților IMM-urilor
existente în sectoare
inovatoare, creative și
durabile orientate spre
digitalizare, tehnologii
noi inovatoare,
eficiență energetică,
reducerea deșeurilor,
protecția mediului,
economie circulară etc.

M 2.1.2.2

Promovarea și
încurajarea
programelor de
reducere a birocrației
pentru mediul de
afaceri la nivel local

Pagina 61

Indicator
realizare

Țintă

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

2.1.1.16

Proiectarea
terminalelor
multimodale în zone
industriale

Nr. de acțiuni

NA

20.000.000

75

2.1.2.1

Colectarea de
informații referitoare
la cerințele
angajatorilor

Nr. acțiuni

NA

650.000

60

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

144

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

145

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.2. Sprijin pentru
dezvoltarea sectoarelor
economice care
valorifică resurse locale

2.1.2. Sprijin pentru
dezvoltarea sectoarelor
economice care
valorifică resurse locale

Cod
măsură

M 2.1.2.3

M 2.1.2.3

Măsură

Dezvoltarea de
programe de sprijin a
administrațiilor locale
pentru facilitarea
acordării de servicii
pentru mediul de
afaceri

Dezvoltarea de
programe de sprijin a
administrațiilor locale
pentru facilitarea
acordării de servicii
pentru mediul de
afaceri

Pagina 62

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

2.1.2.2

O schemă de sprijin
pentru tinerii
antreprenori

2.1.2.3

Înființarea unui centru
Green Hub pentru
Tineri - cursuri de
antreprenoriat;
mentorat afaceri/
start-up/ consultanță
înființare firme/
accesare fonduri
europene în
tehnologie verde și
IMM-uri verzi;
specializări/
recalificări în domenii
green tech; cursuri
team building și
resurse umane; bursă
locuri de muncă
green, bussines și
O.N.G, program
Școală Verde

Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

Nr. scheme
implementate

1

4.500.000

60

Nr. hub-uri
înființate

2

2.500.000

90

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

146

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

2.1.2. Sprijin pentru
dezvoltarea sectoarelor
economice care
valorifică resurse locale

M 2.1.2.3

147

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

2.1.2. Sprijin pentru
dezvoltarea sectoarelor
economice care
valorifică resurse locale

M 2.1.2.3

148

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.2. Sprijin pentru
dezvoltarea sectoarelor
economice care
valorifică resurse locale

Cod
măsură

M 2.1.2.3

Măsură

Dezvoltarea de
programe de sprijin a
administrațiilor locale
pentru facilitarea
acordării de servicii
pentru mediul de
afaceri
Dezvoltarea de
programe de sprijin a
administrațiilor locale
pentru facilitarea
acordării de servicii
pentru mediul de
afaceri
Dezvoltarea de
programe de sprijin a
administrațiilor locale
pentru facilitarea
acordării de servicii
pentru mediul de
afaceri
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

2.1.2.4

Formarea
internațională pentru
antreprenoriat

Nr. servicii
oferite

NA

2.500.000

65

2.1.2.5

Programe de
antreprenoriat social

Nr. programe

NA

2.500.000

65

2.1.2.6

Cursuri de instruire
pentru antreprenori,
în domeniul
construcțiilor,
arhitecțiilor și
studenților care au în
vedere utlizarea
platformelor de
modelare a
informațiilor despre
clădiri

Nr. de acțiuni

NA

1.000.000

65

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

149

150

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ
DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.2. Sprijin pentru
dezvoltarea sectoarelor
economice care
valorifică resurse locale

2.1.2. Sprijin pentru
dezvoltarea sectoarelor
economice care
valorifică resurse locale

Cod
măsură

Măsură

M 2.1.2.3

Dezvoltarea de
programe de sprijin a
administrațiilor locale
pentru facilitarea
acordării de servicii
pentru mediul de
afaceri

M 2.1.2.4

Sprijinirea cercetării
integrată, inovatoare în
domeniul pieței forței
de muncă și al
resurselor umane care
se se concentreze pe
anticiparea
tendințelor/calificărilor
potrivite mediului de
afaceri
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

2.1.2.7

Diversificarea
activităţilor
economice, crearea
de locuri de muncă,
îmbunătățirea
infrastructurii şi
serviciilor pentru
îmbunătățirea calităţii
vieţii în zonele rurale

Nr. acțiuni
întreprinse

NA

200.000

75

2.1.2.8

Conectarea mai
strânsă a
personalului UCV la
comunitate

Nr. acțiuni
realizate

NA

250.000

40

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

151

152

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

OS.2.1.
Sprijinirea
industriei

Axa prioritară (SDJ)

2.1.2. Sprijin pentru
dezvoltarea sectoarelor
economice care
valorifică resurse locale

2.1.2. Sprijin pentru
dezvoltarea sectoarelor
economice care
valorifică resurse locale

Cod
măsură

Măsură

M 2.1.2.4

Sprijinirea cercetării
integrată, inovatoare în
domeniul pieței forței
de muncă și al
resurselor umane care
se se concentreze pe
anticiparea
tendințelor/calificărilor
potrivite mediului de
afaceri

M 2.1.2.4

Sprijinirea cercetării
integrată, inovatoare în
domeniul pieței forței
de muncă și al
resurselor umane care
se se concentreze pe
anticiparea
tendințelor/calificărilor
potrivite mediului de
afaceri
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

2.1.2.9

Crearea de punți între
comunitatea
academică Ucv și
comunitatea locală

Nr. punți
create

NA

250.000

40

2.1.2.10

Campanii de
informare și
conștientizare cu
privire la importanța
parcurgerii
programelor de
formare profesională

Nr. campanii
realizate

NA

100.000

45
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

153

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

154

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

155

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.2.
Sprijinirea
agriculturii

OS.2.2.
Sprijinirea
agriculturii

OS.2.2.
Sprijinirea
agriculturii

Axa prioritară (SDJ)

2.2.1. Încurajarea
dezvoltării legumiculturii
și a viticulturii

2.2.2. Sprijinirea
dezvoltării agriculturii
ecologice, creșterea
animalelor, prelucrarea
lemnului și pescuit

2.2.2. Sprijinirea
dezvoltării agriculturii
ecologice, creșterea
animalelor, prelucrarea
lemnului și pescuit

Cod
măsură

Măsură

M 2.2.1.1

Dezvoltarea de
infrastucturi pentru
colectarea, procesarea,
depozitarea și
comercializarea
produselor agricole, în
special în domeniul
legumiculturii

M 2.2.2.1

Dezvoltarea agriculturii
ecologice prin
derularea de acțiuni de
promovare a agriculturii
ecologice, sprijinirea
afacerilor orientate
către agricultura
ecologică

M 2.2.2.1

Dezvoltarea agriculturii
ecologice prin
derularea de acțiuni de
promovare a agriculturii
ecologice, sprijinirea
afacerilor orientate
către agricultura
ecologică
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

2.2.1.1

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

Nr. reabilitări

NA

20.000.000

80

2.2.2.1

Susținerea
agricultorilor pentru
conversia la o
agricultură ecologică

Nr. agicultori
susținuți

NA

2.500.000

65

2.2.2.2

Proiecte de
dezvoltare ecologică
pentru ferme și
agricultură inteligentă

Nr. de
proiecte

NA

150.000

65
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

156

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

157

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

158

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.2.
Sprijinirea
agriculturii

OS.2.2.
Sprijinirea
agriculturii

OS.2.2.
Sprijinirea
agriculturii

Axa prioritară (SDJ)

2.2.2. Sprijinirea
dezvoltării agriculturii
ecologice, creșterea
animalelor, prelucrarea
lemnului și pescuit

2.2.2. Sprijinirea
dezvoltării agriculturii
ecologice, creșterea
animalelor, prelucrarea
lemnului și pescuit

2.2.2. Sprijinirea
dezvoltării agriculturii
ecologice, creșterea
animalelor, prelucrarea
lemnului și pescuit

Valoare
totală
(euro)

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 2.2.2.1

Dezvoltarea agriculturii
ecologice prin
derularea de acțiuni de
promovare a agriculturii
ecologice, sprijinirea
afacerilor orientate
către agricultura
ecologică

2.2.2.3

Agricultură inteligentă

Nr. de acțiuni

NA

150.000

60

M 2.2.2.1

Dezvoltarea agriculturii
ecologice prin
derularea de acțiuni de
promovare a agriculturii
ecologice, sprijinirea
afacerilor orientate
către agricultura
ecologică

2.2.2.4

Înființare seră
inteligentă
autoreglabilă pe bază
de energie
regenerabilă

Nr. de sere

1

600.000

70

2.2.2.5

Centru regional de
dezvoltare a
agriculturii care să
cuprindă: centru de
CDI aplicativ, axat pe
potențialul agricol al
jud. Dolj, bibliotecă
(centru) de gene, 3-4
centre de depozitare
produse agricole, pe
specific și în zone de

Nr. centre

1

15.000.000

60

M 2.2.2.1

Dezvoltarea agriculturii
ecologice prin
derularea de acțiuni de
promovare a agriculturii
ecologice, sprijinirea
afacerilor orientate
către agricultura
ecologică
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

Nr. investiții

NA

3.500.000

60

Nr. exploatații
modernizate

NA

1.000.000

60

Nr. exploatații

NA

200.000

60

Punctaj

dezvoltare, piață engross

159

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

M 2.2.2.2

Sprijinirea
întreprinderilor cu
activitate în domeniile
de creștere a
animalelor, prelucrare
a lemnului și pescuit

OS.2.2.
Sprijinirea
agriculturii

2.2.2. Sprijinirea
dezvoltării agriculturii
ecologice, creșterea
animalelor, prelucrarea
lemnului și pescuit

2.2.2.6

160

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

OS.2.2.
Sprijinirea
agriculturii

2.2.3. Sprijinirea
întreprinzătorilor din
sectorul agricol în județ,
precum și a investițiilor
în domeniu

M 2.2.3.2

Acordarea de facilități
pentru întreprinzătorii
din sectorul agricol

2.2.3.1

161

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

OS.2.2.
Sprijinirea
agriculturii

2.2.3. Sprijinirea
întreprinzătorilor din
sectorul agricol în județ,
precum și a investițiilor
în domeniu

M 2.2.3.2

Acordarea de facilități
pentru întreprinzătorii
din sectorul agricol

2.2.3.2
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Sprijinire fonduri de
investiții în
adăposturile
zootehnice
(construite în 1962),
stația de condiționat
semințe, utilaje și
sisteme de irigații
Inovarea și
digitalizarea
agriculturii,
modernizarea
exploatațiilor agricole
mici/ mijlocii/ fermele
de familie
Obiectivul de
restructurare și
creştere a viabilităţii
exploataţiilor agricole
în comuna
Ciupercenii Noi
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Nr.
crt.

162

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ
DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.3.
Sprijinirea
turismului

163

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

OS.2.3.
Sprijinirea
turismului

164

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

OS.2.3.
Sprijinirea
turismului

165

DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

OS.2.3.
Sprijinirea
turismului

Axa prioritară (SDJ)

2.3.1. Încurajarea
turismului

2.3.1. Încurajarea
turismului

2.3.1. Încurajarea
turismului

2.3.1. Încurajarea
turismului

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

2.3.1.1

Dezvoltarea
potențialului turistic
cultural și natural al
zonei rurale din nordvestul județului Dolj

Nr. de acțiuni

NA

10.000.000

80

M 2.3.1.2

Promovarea
obiectivelor turistice
relevante la nivel de
județ prin campanii

2.3.1.2

Dezvoltarea turistică
a zonei portului Rast
(modernizare port,
centru de vizitare,
amenajare ponton,
spații pentru turiști,
etc.)

Nr. centre

1

4.000.000

75

M 2.3.1.3

Promovarea
oportunităților de
finanțare care sprijină
dezvoltarea turismului
la nivel de județ

2.3.1.3

Înființare trasee
culturale, cetăți,
conace

Nr. obiective
înființate

106

1.500.000

80

M 2.3.1.3

Promovarea
oportunităților de
finanțare care sprijină
dezvoltarea turismului
la nivel de județ

2.3.1.4

Înființare traseu
ecoturism, rută Portul
Bechet, Portul Rast,
EuroVelo 6 Atlantic Marea Neagră, parte
din Coridorul Verde al
Dunării

Nr. km
realizați

73

1.500.000

75

Cod
măsură

M 2.3.1.2

Măsură

Promovarea
obiectivelor turistice
relevante la nivel de
județ prin campanii
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Nr.
crt.

166

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ
DDS2.
Economie –
prosperitate
prin
diversificare și
perseverență

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.2.3.
Sprijinirea
turismului

167

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

168

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

169

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

Axa prioritară (SDJ)

2.3.1. Încurajarea
turismului
3.1.1. Reevaluarea,
îmbunătățirea calității și
creșterea ariei de
acoperire a serviciilor
corespunzătoare
managementului
deșeurilor
3.1.1. Reevaluarea,
îmbunătățirea calității și
creșterea ariei de
acoperire a serviciilor
corespunzătoare
managementului
deșeurilor
3.1.1. Reevaluarea,
îmbunătățirea calității și
creșterea ariei de
acoperire a serviciilor
corespunzătoare
managementului
deșeurilor

Cod
măsură

Măsură

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

2.3.1.5

Înființare traseu
ecoturism/ istorie/
aventură, Secția de
Istorie - Arheologie,
Craiova - Casa Băniei

Nr. trasee
realizate

68

1.000.000

75

Nr.
containere
achziționate

1.500

6.000.000

70

Punctaj

M 2.3.1.3

Promovarea
oportunităților de
finanțare care sprijină
dezvoltarea turismului
la nivel de județ

M 3.1.1.2

Extinderea și
modernizarea
Sistemului de
Management Integrat
al Deșeurilor Dolj

3.1.1.1

Suplimentare
containere îngropate
pentru colectare
separată pe fracțiile
plastic/ metal, hârtie/
carton, sticlă și
biodegradabil

M 3.1.1.2

Extinderea și
modernizarea
Sistemului de
Management Integrat
al Deșeurilor Dolj

3.1.1.2

Dotare Zonă
Metropolitană cu
pubele de 240L/ 120L

Nr. pubele
achizițioante

34.000

1.400.000

70

M 3.1.1.2

Extinderea și
modernizarea
Sistemului de
Management Integrat
al Deșeurilor Dolj

3.1.1.3

Suplimentare
compostoare
individuale/ pubele
pentru colectare
biodegradabile

Nr.
compostare
achiziționate

17.000

1.000.000

65
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

170

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

171

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

172

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

173

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

3.1.1. Reevaluarea,
îmbunătățirea calității și
creșterea ariei de
acoperire a serviciilor
corespunzătoare
managementului
deșeurilor
3.1.1. Reevaluarea,
îmbunătățirea calității și
creșterea ariei de
acoperire a serviciilor
corespunzătoare
managementului
deșeurilor
3.1.1. Reevaluarea,
îmbunătățirea calității și
creșterea ariei de
acoperire a serviciilor
corespunzătoare
managementului
deșeurilor
3.1.1. Reevaluarea,
îmbunătățirea calității și
creșterea ariei de
acoperire a serviciilor
corespunzătoare
managementului
deșeurilor

Cod
măsură

Măsură

M 3.1.1.2

Extinderea și
modernizarea
Sistemului de
Management Integrat
al Deșeurilor Dolj

M 3.1.1.2

Extinderea și
modernizarea
Sistemului de
Management Integrat
al Deșeurilor Dolj

M 3.1.1.2

Extinderea și
modernizarea
Sistemului de
Management Integrat
al Deșeurilor Dolj

M 3.1.1.2

Extinderea și
modernizarea
Sistemului de
Management Integrat
al Deșeurilor Dolj
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Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

3.1.1.4

Crearea de centre
pentru colectarea
deșeurilor
voluminoase,
electrice/ electronice
și reciclabile

Nr. centre
înființate

NA

1.000.000

65

3.1.1.5

Acțiuni pentru
îmbunătățirea
managementului
deșeurilor în județul
Dolj

Nr. acțiuni

NA

1.300.000

60

3.1.1.6

Extinderea și
modernizarea Sistem
de Management
Integrat al Deșeurilor
în Județul Dolj

Nr. de acțiuni

1

40.000.000

60

3.1.1.7

Niciun plastic în
Dunăre - niciun
deșeu de plastic să
nu ajungă din râul Jiu
în fluviul Dunărea

Nr. acțiuni
întreprinse

NA

1.000.000

45
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

174

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

3.1.1. Reevaluarea,
îmbunătățirea calității și
creșterea ariei de
acoperire a serviciilor
corespunzătoare
managementului
deșeurilor

175

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

176

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

177

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

3.1.2. Protejarea
mediului înconjurător

3.1.2. Protejarea
mediului înconjurător

3.1.2. Protejarea
mediului înconjurător

Cod
măsură

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 3.1.1.2

Extinderea și
modernizarea
Sistemului de
Management Integrat
al Deșeurilor Dolj

3.1.1.8

Modernizare
infrastructură
operator regional
pentru activități de
măturat, spălat,
stropit și întreținerea
căilor publice

Nr.
echipamente
achizițioante

NA

500.000

55

M 3.1.2.1

Proiecte de stabilire a
unui sistem de
măsurare a nivelului
poluării în diferite zone
ale județului (aer, sol,
zgomot)

3.1.2.1

Protejarea mediului
împotriva
schimbărilor climatice

Nr. intervenții

NA

1.500.000

70

M 3.1.2.1

Proiecte de stabilire a
unui sistem de
măsurare a nivelului
poluării în diferite zone
ale județului (aer, sol,
zgomot)

3.1.2.2

Prognoze pentru
pericole naturale și
soluții aferente

Nr. de acțiuni

NA

500.000

60

M 3.1.2.1

Proiecte de stabilire a
unui sistem de
măsurare a nivelului
poluării în diferite zone
ale județului (aer, sol,
zgomot)

3.1.2.3

Înființare centru de
monitorizare a
poluării chimice și
fonice generate de
traficul rutier din
municipiul Craiova

Nr. de centre
înfințate

1

2.000.000

70

Măsură

Pagina 72

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

178

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

3.1.2. Protejarea
mediului înconjurător

179

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

3.1.3. Prezervare și
control situri naturale de
importanță de la nivelul
județului

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului
ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor
OS.3.1.
Protejarea
mediului și
managementul
deșeurilor

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și

OS.3.1.
Protejarea
mediului și

180

181

182

3.1.3. Prezervare și
control situri naturale de
importanță de la nivelul
județului
3.1.3. Prezervare și
control situri naturale de
importanță de la nivelul
județului
3.1.3. Prezervare și
control situri naturale de
importanță de la nivelul
județului

Cod
măsură

Măsură

M 3.1.2.3

Sprijin pentru investiții
și măsuri de prevenire
a riscurilor și măsuri de
gestionare a riscurilor
(gestionarea zonelor
deșertificate,
regenerarea pădurilor
etc.)

M 3.1.3.1

Inițierea de programe
de prezervare,
management și control
a siturilor naturale de
importanță de la nivelul
județului

M 3.1.3.2

Creșterea capacității
de manangement a
siturilor de tip coridor

M 3.1.3.2

Creșterea capacității
de manangement a
siturilor de tip coridor

M 3.1.3.2

Creșterea capacității
de manangement a
siturilor de tip coridor
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Cod
proiect

Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

3.1.2.4

Mijloace eficiente
pentru contribuții la
îmbunătățirea
factorilor de mediu

Nr. mijloace
identificate

NA

1.500.000

60

3.1.3.1

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

Nr. de
modernizări

NA

1.000.000

60

3.1.3.2

Arealul Văii Jiului:
reconversie
funcțională zona
Ișalnița

Nr. zone

1

2.000.000

60

3.1.3.3

Refacerea zonei
umede istorice- râul
Jiu, sector
Bratovoieşti-Dobreşti

Nr. de acțiuni

NA

3.000.000

65

3.1.3.4

Revizuire plan de
management al ariilor
naturale protejate
ROSCI0045 Coridorul

Nr. de acțiuni

NA

4.000.000

60

Activități/ Proiecte

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

managementul
deșeurilor

183

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

3.2.1. Derularea de
programe de reabilitare
energetică a clădirilor
rezidențiale și publice

184

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

3.2.1. Derularea de
programe de reabilitare
energetică a clădirilor
rezidențiale și publice

M 3.2.1.1

Eficientizarea
energetică a clădirilor
administrative și/sau
aparținând instituțiilor
care furnizează servicii
publice

3.2.1.1

M 3.2.1.1

Eficientizarea
energetică a clădirilor
administrative și/sau
aparținând instituțiilor
care furnizează servicii
publice

3.2.1.2
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Activități/ Proiecte

Jiului, ROSPA0023
Confluența JiuDunăre, ROSPA0010
Bistret și Rezervațiile
Naturale Locul
Fosilifer Dranic-2391
și Pădurea ZavalIV.33
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
Reabilitarea,
modernizarea și
creșterea eficienței
energetice a clădirilor
publice administrație
de DGASPC Dolj, în
comuna Dioști

Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

Nr. de
reabilitări

1

2.000.000

90

Nr. de
modernizări

NA

1.000.000

80

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

185

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

3.2.1. Derularea de
programe de reabilitare
energetică a clădirilor
rezidențiale și publice

186

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

3.2.1. Derularea de
programe de reabilitare
energetică a clădirilor
rezidențiale și publice

187

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea

3.2.1. Derularea de
programe de reabilitare
energetică a clădirilor
rezidențiale și publice

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

M 3.2.1.1

Eficientizarea
energetică a clădirilor
administrative și/sau
aparținând instituțiilor
care furnizează servicii
publice

3.2.1.3

M 3.2.1.1

Eficientizarea
energetică a clădirilor
administrative și/sau
aparținând instituțiilor
care furnizează servicii
publice

3.2.1.4

M 3.2.1.2

Sprijin pentru
eficientizarea
energetică a clădirilor
rezidențiale

3.2.1.5
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Activități/ Proiecte

Reabilitarea și
modernizarea
clădirilor publice
situate în Strada
Corneliu Coposu, Nr.
107 (DGASPDC și
actualul spital de
pediatrie) din
Municipiul Craiova,
județul Dolj, în
vederea creșterii
rezistenței și
stabilității acestora și
a scăderii emisiilor de
carbon
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
Soluții inovatoare
pentru clădiri cu
eficiență ecologică

Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

Nr. de
reabilitări

NA

5.000.000

90

Nr. de
reabilitări

1

3.000.000

85

Nr. de acțiuni

NA

500.000

90

Punctaj

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

188

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)

3.2.2.1

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

Nr. grupuri
închise

1

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

furnizării
energiei

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi
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Închidere Grup 8
Ișalnița

900.000

25

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

189

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)

3.2.2.2
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Activități/ Proiecte

Închidere Grup 7
Ișalnița

Indicator
realizare

Țintă

Nr. grupuri
închise

1

Valoare
totală
(euro)

900.000

Punctaj

25

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

190

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)

3.2.2.3

Închiderea grupurilor
1 și 2 Craiova II

Nr. grupuri
închise

2
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Valoare
totală
(euro)

800.000

Punctaj

25

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

191

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

Cod
măsură

Măsură

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

3.2.2.4

Capacități de
producție în
cogenerare cu două
ITG de 60 MW, 2 CR
și un CAF la SE
Craiova II

% creștere
capacitate

NA

Valoare
totală
(euro)

5.000.000

Punctaj

80

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

192

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

Cod
măsură

Măsură

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

3.2.2.5

Construirea unui parc
fotovoltaic cu o
putere instalată de ~
85 MW pe depozitele
de zgură și cenușă
închise aferente SE
Ișalnița

Nr. parcuri
înființate

1

Valoare
totală
(euro)

5.500.000

Punctaj

80

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

193

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

Cod
măsură

Măsură

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

3.2.2.6

Înființarea unei
platforme destinate
eficentizării,
monitorizării și
diagnosticării
transformatoarelor de
putere din SEN prin
asimilarea unor
elemente de realitate
augementată

Nr. platforme
înfiițate

1

Valoare
totală
(euro)

1.000.000

Punctaj

95

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

194

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

Cod
măsură

Măsură

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

3.2.2.7

Creare sistem
integrat de
monitorizare, analiză
și diagnosticare a
echipamentelor
electrice pentru
centrele
hidroelectrice,
desemnat prin
acronimul SMESEE
PROD CHE

Nr. sisteme
de
monitorizare

1

Valoare
totală
(euro)

5.000.000

Punctaj

90

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

195

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

Cod
măsură

Măsură

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

3.2.2.8

Dezvoltarea de
acumulatori de
capacitate mare cu
posibilitatea încărcării
în timpul rulării

Nr.
acumultaori

NA

Valoare
totală
(euro)

5.000.000

Punctaj

75

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

196

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

Cod
măsură

Măsură

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

3.2.2.9

Creare sistem de
evaluare
multicriterială a stării
echipamentelor
electroenergetice din
Sistemul Energetic
Național, în vederea
asigurării continuității
în furnizarea energie
electrice la
consumatori

Nr. sisteme
de evaluare

1

Valoare
totală
(euro)

6.000.000

Punctaj

60

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

197

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

Cod
măsură

Măsură

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)
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Cod
proiect

3.2.2.10

Activități/ Proiecte

Înființare stații de
încărcare a
vehiculelor electrice
de la panouri
fotovoltaice

Indicator
realizare

Țintă

Nr. stații
înființate

NA

Valoare
totală
(euro)

1.500.000

Punctaj

95

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

198

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

Cod
măsură

Măsură

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

3.2.2.11

Mecanism de ultimă
generație pentru
evaluare și certificare
a performanței

Nr. de
sisteme

1

Valoare
totală
(euro)

1.500.000

Punctaj

55

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

199

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

Cod
măsură

Măsură

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

3.2.2.12

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

Nr. de
sisteme

1

Valoare
totală
(euro)

3.300.000

Punctaj
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Nr.
crt.

200

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

Cod
măsură

Măsură

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)
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Cod
proiect

3.2.2.13

Activități/ Proiecte

Instrument automat
pentru soluții de
energie verde,
incluzând soluții de
inteligență artificială

Indicator
realizare

Țintă

Nr. de
sisteme

1

Valoare
totală
(euro)

500.000

Punctaj

65
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Nr.
crt.

201

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

Cod
măsură

Măsură

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

3.2.2.14

Creșterea preciziei în
monitorizarea și
diagnosticarea
descărcărilor parțiale
la transformatoarele
electrice de putere

Nr. de acțiuni

NA

Valoare
totală
(euro)

550.000

Punctaj

60

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

202

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

203

ODC3.
Dezvoltarea
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

OS.3.2. Sprijin
pentru
creșterea
eficienței și
diversificarea
furnizării
energiei

Axa prioritară (SDJ)

3.2.2. Încurajarea
diversificării surselor de
energie și a utilizării
energiei verzi

3.2.3. Sprijin pentru
organizarea/amenajarea
teritoriului

Cod
măsură

Măsură

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 3.2.2.1

Încurajarea
diversificării surselor de
energie - utilizarea
panourilor solare, a
energiei eoliene –
continuarea investițiilor
în parcuri eoliene,
fotovoltaice, studiul
identificării optime a
mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv
înlocuirea încălzirii
urbane ineficiente prin
utilizarea surselor de
energie regenerabilă
(RES)

3.2.2.15

Platforma destinată
eficentizării
monitorizării și
diagnosticării
transformatoarele de
putere din SEN prin
asimilarea unor
elemente de realitate
augumentată

Nr. de acțiuni

NA

1.200.000

60

M 3.2.3.1

Susținerea la nivelul
UAT-urilor din județ a
unei abordări
accelerate a procesului
de îmbunătățire a
serviciilor de intabulare

3.2.3.1

Sisteme de GIS
pentru monitorizarea
patrimoniului

Nr. de acțiuni

1

3.000.000

65
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

204

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

OS.4.1. Sprijin
pentru
eficientizarea
administrației
publice

205

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

OS.4.1. Sprijin
pentru
eficientizarea
administrației
publice

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

OS.4.1. Sprijin
pentru
eficientizarea
administrației
publice

206

Axa prioritară (SDJ)

4.1.1. Elaborare și
implementare de
strategii, proiecte și
investiții

4.1.2. Reabilitarea și
dotarea clădirilor
administrative

4.1.2. Reabilitarea și
dotarea clădirilor
administrative

Cod
măsură

Măsură

M 4.1.1.2

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

M 4.1.2.1

Reabilitarea clădirilor
publice și dotarea
acestora cu
echipamente necesare
funcționării
corespunzătoare

M 4.1.2.1

Reabilitarea clădirilor
publice și dotarea
acestora cu
echipamente necesare
funcționării
corespunzătoare
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Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

4.1.1.1

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

Nr. de acțiuni

NA

4.1.2.1

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

Nr. de
reabilitări

4.1.2.2

Reabilitare,
modernizare și
extindere centru
pentru cercetări
avansate, înaltă
tensiune și mare
putere

Nr. centre
modenizate

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

200.000

55

1

1.500.000

75

1

8.000.000

60
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

207

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

OS.4.1. Sprijin
pentru
eficientizarea
administrației
publice

208

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

OS.4.1. Sprijin
pentru
eficientizarea
administrației
publice

209

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

OS.4.1. Sprijin
pentru
eficientizarea
administrației
publice

210

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

OS.4.1. Sprijin
pentru
eficientizarea
administrației
publice

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

4.1.2. Reabilitarea și
dotarea clădirilor
administrative

4.1.2. Reabilitarea și
dotarea clădirilor
administrative

4.1.2. Reabilitarea și
dotarea clădirilor
administrative

4.1.2. Reabilitarea și
dotarea clădirilor
administrative

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

M 4.1.2.1

Reabilitarea clădirilor
publice și dotarea
acestora cu
echipamente necesare
funcționării
corespunzătoare

4.1.2.3

Achiziționarea de
sisteme tehnice

M 4.1.2.1

Reabilitarea clădirilor
publice și dotarea
acestora cu
echipamente necesare
funcționării
corespunzătoare

4.1.2.4

M 4.1.2.1

Reabilitarea clădirilor
publice și dotarea
acestora cu
echipamente necesare
funcționării
corespunzătoare

M 4.1.2.1

Reabilitarea clădirilor
publice și dotarea
acestora cu
echipamente necesare
funcționării
corespunzătoare
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Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

Nr. de
sisteme

NA

500.000

65

Achiziționarea de
instrumente pentru
întreținerea predictivă

Nr. de
instrumente
achiziționate

NA

200.000

65

4.1.2.5

Achiziționare DDM

Nr. de
instrumente
achiziționate

NA

200.000

60

4.1.2.6

Achiziționare dronă
UAV

Nr. de drone
achiziționate

NA

200.000

65

Activități/ Proiecte

Punctaj
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

211

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

OS.4.1. Sprijin
pentru
eficientizarea
administrației
publice

212

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

OS.4.1. Sprijin
pentru
eficientizarea
administrației
publice

4.1.2. Reabilitarea și
dotarea clădirilor
administrative

213

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

OS.4.1. Sprijin
pentru
eficientizarea
administrației
publice

4.1.3. Sprijin pentru
cooperarea teritorială în
plan intern și
internațional

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

4.1.2. Reabilitarea și
dotarea clădirilor
administrative

Cod
măsură

Măsură

M 4.1.2.1

Reabilitarea clădirilor
publice și dotarea
acestora cu
echipamente necesare
funcționării
corespunzătoare

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

4.1.2.7

Construirea a două
subunități de
intervenție (localitățile
Șopot și Vela)

Nr. subunități
realizate

2

5.500.000

55

M 4.1.2.1

Reabilitarea clădirilor
publice și dotarea
acestora cu
echipamente necesare
funcționării
corespunzătoare

4.1.2.8

Construirea de bază
logistică pentru
Stocurile Naționale
de Urgență, pentru
Regiunea Sud-Vest,
la Detașamentul 2 de
Pompieri Craiova

Nr. baze
logistice

1

600.000

80

M 4.1.3.1

Inițierea unor măsuri
de promovare a
parteneriatelor între
autoritățile publice din
UAT-urile din mediul
rural

4.1.3.1

Întărirea capacității
de răspuns prin
parteneriate

Nr.
parteneriate
realizate

NA

950.000

65
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Nr.
crt.

214

215

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.4.2.
Facilitarea și
promovarea
soluțiilor
„smart”

OS.4.2.
Facilitarea și
promovarea
soluțiilor
„smart”

Axa prioritară (SDJ)

4.2.1. Digitalizarea
administrației publice
județene și promovarea
digitalizării la nivel local

4.2.1. Digitalizarea
administrației publice
județene și promovarea
digitalizării la nivel local

Cod
măsură

Măsură

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 4.2.1.2

Digitalizarea bazelor de
date existente la nivelul
Consiliului Județean
sau/și a instituțiilor
subordonate şi
susţinerea
interconectării la nivelul
instituţiilor publice din
judeţ, inclusiv
digitalizarea serviciilor
forței de muncă;

4.2.1.1

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

Nr. de
reabilitări

1

3.000.000

85

M 4.2.1.2

Digitalizarea bazelor de
date existente la nivelul
Consiliului Județean
sau/și a instituțiilor
subordonate şi
susţinerea
interconectării la nivelul
instituţiilor publice din
judeţ, inclusiv
digitalizarea serviciilor
forței de muncă;

4.2.1.2

Digitalizarea
instituțiilor de cultură
în subordinea CJ Dolj

Nr. de acțiuni

2

5.000.000

90
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Nr.
crt.

216

217

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.4.2.
Facilitarea și
promovarea
soluțiilor
„smart”

OS.4.2.
Facilitarea și
promovarea
soluțiilor
„smart”

Axa prioritară (SDJ)

4.2.1. Digitalizarea
administrației publice
județene și promovarea
digitalizării la nivel local

4.2.1. Digitalizarea
administrației publice
județene și promovarea
digitalizării la nivel local

Cod
măsură

Măsură

Valoare
totală
(euro)

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 4.2.1.2

Digitalizarea bazelor de
date existente la nivelul
Consiliului Județean
sau/și a instituțiilor
subordonate şi
susţinerea
interconectării la nivelul
instituţiilor publice din
judeţ, inclusiv
digitalizarea serviciilor
forței de muncă;

4.2.1.3

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

Nr. de rețele

NA

500.000

85

M 4.2.1.2

Digitalizarea bazelor de
date existente la nivelul
Consiliului Județean
sau/și a instituțiilor
subordonate şi
susţinerea
interconectării la nivelul
instituţiilor publice din
judeţ, inclusiv
digitalizarea serviciilor
forței de muncă;

4.2.1.4

Achiziționarea de
instrumente protecția
datelor

Nr. de
instrumente
achiziționate

NA

200.000

65
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

218

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

219

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

220

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

221

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

Obiectiv
strategic
(SDJ)

OS.4.2.
Facilitarea și
promovarea
soluțiilor
„smart”

OS.4.2.
Facilitarea și
promovarea
soluțiilor
„smart”
OS.4.2.
Facilitarea și
promovarea
soluțiilor
„smart”
OS.4.2.
Facilitarea și
promovarea
soluțiilor
„smart”

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

Indicator
realizare

Țintă

M 4.2.1.2

Digitalizarea bazelor de
date existente la nivelul
Consiliului Județean
sau/și a instituțiilor
subordonate şi
susţinerea
interconectării la nivelul
instituţiilor publice din
judeţ, inclusiv
digitalizarea serviciilor
forței de muncă;

4.2.1. Digitalizarea
administrației publice
județene și promovarea
digitalizării la nivel local

4.2.1.5

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

Nr. de
sisteme

1

4.2.1. Digitalizarea
administrației publice
județene și promovarea
digitalizării la nivel local

M 4.2.1.3

Susținerea digitalizării
serviciilor publice la
nivel local

4.2.1.6

Identificarea nevoilor
prioritare ale
comunității

Nr. nevoi
identificate

4.2.1. Digitalizarea
administrației publice
județene și promovarea
digitalizării la nivel local

M 4.2.1.3

Susținerea digitalizării
serviciilor publice la
nivel local

4.2.1.7

Sistem de localizare
și partajare video

4.2.1.8

Digitalizarea
întregului
management,
administrare în timp
real și procese de
producție optimizate acronim: Ro Smart
Factory 2025

Axa prioritară (SDJ)

4.2.1. Digitalizarea
administrației publice
județene și promovarea
digitalizării la nivel local

M 4.2.1.3

Susținerea digitalizării
serviciilor publice la
nivel local

Pagina 96

Valoare
totală
(euro)

Punctaj

3.500.000

55

NA

850.000

75

Nr. de
sisteme

1

100.000

65

Nr. de
modernizări

NA

5.200.000

70

Strategia de dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare
strategică
(DDs)/Obiectiv
de Dezvoltare
comun (ODc) SDJ

Obiectiv
strategic
(SDJ)

Axa prioritară (SDJ)

222

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

OS.4.2.
Facilitarea și
promovarea
soluțiilor
„smart”

4.2.1. Digitalizarea
administrației publice
județene și promovarea
digitalizării la nivel local

223

ODC4.
Modernizarea
administrației
publice

OS.4.2.
Facilitarea și
promovarea
soluțiilor
„smart”

4.2.2. Continuarea
promovării ideilor și
identificarea soluțiilor de
tip Smat Village, Smart
City, Smart County și
Smart Territory în județ

Cod
măsură

Măsură

Cod
proiect

Activități/ Proiecte

M 4.2.1.4

Sprijinirea formării
profesionale continue a
funcționarilor
publici/personalului
contractual, cu
precădere pentru
dobândirea de
competențe digitale
avansate

M 4.2.2.1

Promovarea
introducerii soluțiilor
„smart city” și „smart
village” la nivel de UAT
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Valoare
totală
(euro)

Indicator
realizare

Țintă

4.2.1.9

Înființare centru de
instruire a abilităților
digitale pentru
administrații și medii
private

Nr. de centre

1

400.000

85

4.2.2.1

Conceptualizare și
implementare centru
Regional SMARTS

Nr. de clădiri
construite

1

52.000.000

75

Punctaj

Județul
Dolj

Elaborator:

