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ANEXA 2 

Lista de proiecte la nivel de UAT  

pentru județul Dolj 2021- 2027 

Județul 

Dolj 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

1 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.1 
Modernizare drumuri de 
exploatare 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

2 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.2 
Dezvoltarea și promovarea 
mobilității urbane sustenabile 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

3 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.3 
Dezvoltarea unei mobilități 
locale durabile, reziliențe în 
fața schimbărilor climatice 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

4 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.4 
Reabilitarea Bulevardului 
Calea Vidinului 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

3.500.000 

5 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.5 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

3.000.000 

6 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.6 
Modernizarea străzilor din 
satul aparținător, Ciupercenii 
Vechi 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

4.000.000 

7 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.7 

Modernizarea rețelei de 
drumuri de interes local – 
amenajarea b-dul Tudor 
Vladimirescu – municipiul 
Calafat, județul Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

4.500.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

8 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.8 Reabilitare strada Traian 
Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, 
PNRR 

5.000.000 

9 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.9 Reabilitare strada A.I.Cuza 
Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, 
PNRR 

5.000.000 

10 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.10 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

11 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.11 
Modernizare străzi de interes 
local 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

  

12 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.12 
Imbunatatirea infrastructurii 
varianta de ocolire DJ 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

  

13 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.13 Realizarea centurii de est 
Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

  

14 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.14 Realizarea centurii de vest 
Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

15 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.15 
Realizarea pasajului 
suprateran 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

  

16 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.16 

Coridor de mobilitate urbana 
integrat pe relatia Nord - Sud - 
tronson I - Spitalul Regional 
de Urgenta Craiova - 
intersectia str. Toamnel cu str. 
Teilor 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

17 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.17 

Coridor de mobilitate urbana 
integrat pe relatia Nord - Sud - 
tronson II - fntersectla str. 
Toamnei cu str. Tellor - Gara 
CFR Craiova 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

18 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.18 

Coridor de mobilitate urbana 
integrat pe relatia Nord - Sud - 
tronson III - Gara CFR Craiova 
– Spitalul Clinlc Judetean de 
Urgenta Craiova 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

19 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.19 

Coridor de mobilitate urbana 
integrat pe relatia Nord - Sud - 
tronson I\/ -Spitalul Clinic 
Judetean de Urgenta Craiova 
- intersectie DN55 cu DN56 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

20 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.20 
Reorganizarea circulației pe 
bvd. Decebal - bvd. Dacia - 
str. Pelendava 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

21 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.21 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

22 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.22 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

23 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.23 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

24 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.24 
Reorganizarea circula(iei bvd. 
N. Romanescu (Făcăi-str. 
Răului) 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

25 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.25 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

26 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.26 

Reorganizarea circulației  în  
zona centrală Etapa 2 - Faza 
2: Realizare  giratie  la  
intersecția bvd. Carol cu Calea 
8ucurești 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

27 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.27 
Alte reorganizari ale circulației 
și reconfigurări de intersecții și 
zone adiacente 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

28 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.28 
Realizare pasaj Calea 
București pt subtraversare 
bvd. Carol I 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

29 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.29 
Realizare pasaj Carol I pt 
supratraversare Calea 
București 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

30 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.30 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

31 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.31 
Reabilitarea Bulevardului 
Calea Vidinului 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

32 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.32 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

33 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.33 
Modernizare străzi Ciupercenii 
Vechi 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

34 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.34 
Reabilitarea și modernizarea 
str. Traian 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

35 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.35 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

1.500.000 

36 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.36 Asfaltare străzi —7,5km 
Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PNRR 

37 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.37 
Asfaltare Drumuri de interes 
Local 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

38 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.38 Asfaltare drumuri Agricole 
Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

39 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.39 
Modernizare infrastructură 
rutieră în comuna Terpezița 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

40 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.40 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

41 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.41 
Modernizare infrastructură 
rutieră (asfaltare ulite) în 
comuna Scăești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

42 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.42 
Modernizare și întreținere 
sistem rutier, în comuna 
Sălcuța 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS 2021 
- 2027, 
PNDL, 
CNI, PNS 
2021 - 
2027 

  

43 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.43 
Realizarea și modernizarea 
drumurilor locale și străzilor în 
comuna Sălcuța 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PNRR 

44 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.44 
Construirea, modernizarea, 
reabilitarea podurilor și 
podețelor în comuna Sălcuța 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

45 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.45 
Îmbrăcăminți bituminoase 
ușoare pe pietruiri existente în 
comuna Sadova 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

46 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.46 
Consolidare corp drum și 
versant strada Pădurii în 
comuna Sadova 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

47 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.47 
Modernizare drumuri 
secundare în comuna 
Robânești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

48 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.48 
Reabilitarea drumurilor 
comunale DC 58 respectiv DC 
59 în comuna Plenița 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

49 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.49 
Reabilitare străzi în localitate 
în comuna Plenița 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

50 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.50 
Modernizare drumuri în 
comuna Piscu Vechi 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PNRR 

51 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.51 

Servicii de proiectare faza 
proiect tehnic (Pt), asistență 
tehnică din partea 
proiectantului și execuție 
lucrări pentru proiectul de 
investiții “ modernizare străzi 
rurale com. Pielești 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

52 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.52 
Realizare covor asfaltic 
comuna Pielești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

53 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.53 
Modernizare drum comunal 
DC1A, comuna Pielești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

54 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.54 
Modernizare drumuri de 
exploatare agricolă în comuna 
Pielești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

55 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.55 
Modernizare drumuri 
comunale, comuna Pielești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

56 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.56 
Asfaltare drumuri comunale în 
sat Perisor - etapa a II a în 
comuna Perișor 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

57 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.57 
Asfaltare drumuri comunale în 
sat Maracinele, în comuna 
Perișor 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PNRR 

58 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.58 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

59 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.59 
Construirea sau realbilitarea 
podurilor și podețelor în 
comuna Ostroveni 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

60 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.60 Asfaltare în comuna Ostroveni  
Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  



 
S t r a t eg i a  d e  de z vo l t a r e  a  J ud e ț u l u i  Do l j  2 021 - 2 027  

 

  
 

Pagina 19 

Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare 
strategică 

(DDs)/Obiectiv 
de Dezvoltare 
comun (ODc) - 

SDJ 

Obiectiv 
strategic 

(SDJ) 
Axa prioritară (SDJ) 

COD 
Măsură 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

61 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.61 
Drum de exploatație agricolă 
asfaltat în comuna Ostroveni 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

62 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.62 
Asfaltare drumuri de interes 
local în comuna Negoi 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

63 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.63 

Modernizarea infrastructurii 
rutiere (străzi si drumuri 
comunale), comuna Murgasi, 
judetul Dolj – 9,500 km în 
comuna Murgași 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

64 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.64 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

65 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.65 

Modernizarea infrastructurii 
rutiere (străzi și drumuri 
comunale), comuna Murgași, 
județul Dolj - 9,500 km 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

66 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.66 

Construirea de poduri din 
beton de traversare a 
cursurilor de apă din satele 
Mugurași, Gaia, Bușteni, 
Balota de Jos și Balota de Sus 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

67 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.67 
Pietruirea drumurilor de 
exploatare agricolă  în 
comuna Moțăței   

Nr. drumuri 
pietruite 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 

100.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PNRR 

68 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.68 
Betonare șanțuri, străzi și 
drumuri de exploatare în 
comuna Mischii 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

69 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.69 
Reabilitare pod peste râul 
Teslui, pct. Stegaru și pct. 
Giculan - comuna Mischii 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

70 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.70 
Modernizare drumuri de 
exploatare 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

71 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.71 
Modernizare drumuri de 
interes local în comuna Malu 
Mare 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

72 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.72 
Modernizare – Asfaltare DC 3 
Măceșu de Sus - Gingiova 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

73 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.73 
Asfaltarea strazilor din 
Comuna Măceșu de Jos 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

74 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.74 
Asfaltare drumuri satesti Leu 
și Zanoaga 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PNRR 

75 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.75 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

76 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.76 
Asfaltare drumuri de interes 
local în comuna Goiești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

77 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.77 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

78 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.78 
Drumuri comunale și ulite 
sătești + rigole în comuna 
Giubega 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

79 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.79 
Modernizare drumuri de 
interes local în comuna 
Ghindeni 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

80 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.80 
Asfaltare străzi rurale în 
comuna Galiciuca – 8 km 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

81 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.81 
Modernizare drumuri de 
interes local în comuna 
Galicea Mare 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PNRR 

82 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.82 
Asfaltare DC comuna Farcaș 
,Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

83 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.83 
Asfaltare și modernizare 
drumuri de interes local în 
comuna Drăgotești judetul Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

84 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.84 
Asfaltare și modernizare 
drumuri de interes local în 
comuna Drăgotești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

85 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.85 
Realizarea/ modernizarea și 
extinderea drumurilor locale, 
comuna Desa 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

86 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.86 
Construirea/reabilitarea de 
poduri și podețe în comuna 
Desa 

Nr. poduri și 
podețe 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

87 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.87 
Amenajare Calea Teculescu 
în comuna Desa 

Nr. reabilitări 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

88 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.88 
Asfaltare străzi in Comuna 
Desa, sat Nou în comuna 
Desa 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PNRR 

89 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.89 
Modernizare drum de interes 
local comuna Desa 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

90 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.90 
Asfaltare strazi in Comuna 
Desa, sat Rudari 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

91 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.91 
Realizarea, modernizarea și 
extinderea drumurilor locale în 
comuna Desa 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

92 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.92 
Construirea sau reabilitarea 
podurilor și podețelor în 
comuna Desa 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

93 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.93 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

94 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.94 
Extindere asfaltare străzi 
rurale în comuna Ciupercenii 
Noi 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

95 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.95 Asfaltare străzi în comună 
Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PNRR 

96 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.96 
Asfaltare drumuri agricole în 
comună 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

97 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.97 
Modernizarea și Asfaltarea 
străzilor din Com. Cioroiasi 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

98 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.98 
Modernizare drumuri agricole 
de exploatare 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  



 
S t r a t eg i a  d e  de z vo l t a r e  a  J ud e ț u l u i  Do l j  2 021 - 2 027  

 

  
 

Pagina 30 

Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare 
strategică 

(DDs)/Obiectiv 
de Dezvoltare 
comun (ODc) - 

SDJ 

Obiectiv 
strategic 

(SDJ) 
Axa prioritară (SDJ) 

COD 
Măsură 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

99 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.99 
Modernizare străzi de interes 
local  în com.Cerăt, jud.Dolj  
CNSP 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

100 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.100 
Asfaltare drumuri de interes 
local în comuna Celaru 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

101 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.101 
Asfaltare drumuri de interes 
local în comuna Celaru 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

102 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.102 
Asfaltare drumuri agricole în 
comuna Celaru 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PNRR 

103 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.103 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

104 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.104 
Construire pod peste râul 
Desnatui, DC 61, sat Carpen, 
comuna Carpen, județul Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

105 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.105 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

106 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.106 
Modernizarea rețelei de 
drumuri locale în zona Metro, 
comuna Cârcea, județul Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

107 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.107 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

108 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.108 
Modernizare drumuri de 
exploatare în comuna Cârcea 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

109 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.109 
Reamenajare intersecții DN6, 
Cârcea 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PNRR 

110 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.110 
Reabilitare și modenrizare 
drum comunal DC 3777 
Cârcea-Preajba 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

111 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.111 
Modernizare DC 80 Breasta-
Făget 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

112 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.112 
Modernizare DC 83 Breasta-
Bucovăț 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

113 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.113 
Șanțuri și construire podețe la 
fiecare gospodărie din 
comună 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

114 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.114 
Asfaltare străzi și alei în 
comuna Bratovoești, judetul 
Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

115 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.115 
Modernizare drumuri de 
interes local în comuna 
Braloștița, județul Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

116 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.116 
Modernizare drumuri vecinale 
în comuna Brabova, DC 72 și 
DC 159 prin asfaltare 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PNRR 

117 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.117 Asfaltare străzi în sat Brabova 
Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

118 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.118 
ASFALTARE STRAZI DE 
INTERES LOCAL 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

119 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.119 
Asfaltare drumuri agricole 
(drumuri de exploatatre) în 
comuna Afumați, Judetul Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

120 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.120 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS 2021 
- 2027, 
PNDL, 
CNI, AFM 

  

121 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.121 

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

Nr. rețele 
modernizată 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

122 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.122 

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

Nr. rețele 
modernizată 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

123 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.123 
Modernizare strada Ion D. 
Militaru în comuna Sălcuța 
județul Dolj 

Nr. străzi 
modernizate 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

124 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.124 
Modernizarea infrastructurii 
rutiere (străzi și drumuri 
comunale) 

Nr. străzi  
CNI, POR 
AP5 

  

125 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.125 
Modernizare infrastructură 
rutieră în comuna Ciupercenii 
Noi 

Nr. km 
modernizați 

CNI, POR 
AP5 

  

126 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.1 
Modernizarea 
drumurilor de la nivelul 
județului 

1.1.1.126 

Asfaltare străzi comunale și 
modernizare drumuri agricole 
în comuna Ciupercenii Noi 

Nr. străzi 
modernizate 

CNI, POR 
AP5 

  



 
S t r a t eg i a  d e  de z vo l t a r e  a  J ud e ț u l u i  Do l j  2 021 - 2 027  

 

  
 

Pagina 38 

Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare 
strategică 

(DDs)/Obiectiv 
de Dezvoltare 
comun (ODc) - 

SDJ 

Obiectiv 
strategic 

(SDJ) 
Axa prioritară (SDJ) 

COD 
Măsură 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

127 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.2 

Construirea de 
infrastructură 
necesară transportului 
electric 

1.1.1.127 
Achiziționarea de stații de 
încărcare electrice 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

3.000.000 

128 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.2 

Construirea de 
infrastructură 
necesară transportului 
electric 

1.1.1.128 
Extîndere infrastructură de 
transport public în cartierul 
Craiovita Nouă 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

129 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.2 

Construirea de 
infrastructură 
necesară transportului 
electric 

1.1.1.129 
Extindere infrastructură de 
transport public în cartierul 
Sărarilor 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

130 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.2 

Construirea de 
infrastructură 
necesară transportului 
electric 

1.1.1.130 
Extindere infrastructura de 
transport public electric in 
Cartierul Sararilor 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

131 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.2 

Construirea de 
infrastructură 
necesară transportului 
electric 

1.1.1.131 
Extindere infrastructura de 
transport public electric in 
Cartierul Craiovita Noua 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

132 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.2 

Construirea de 
infrastructură 
necesară transportului 
electric 

1.1.1.132 
Realizarea infrastructurii 
necesare transportului electric 
(stații electrice încărcare) 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

133 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.2 

Construirea de 
infrastructură 
necesară transportului 
electric 

1.1.1.133 
Stații de alimentare a 
automobilelor electrice în 
parcari 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

134 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.2 

Construirea de 
infrastructură 
necesară transportului 
electric 

1.1.1.134 
Achiziționarea de stații de 
încărcare electrice 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

135 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.3 

Dezvoltarea 
transportului 
intermodal și a 
logisticii aferente 

1.1.1.135 

Amenajare puncte 
întermodale in relatie cu 
reteaua de tramvai - Etapa II- 
Faza 3 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

136 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.3 

Dezvoltarea 
transportului 
intermodal și a 
logisticii aferente 

1.1.1.136 
Amenajare hub distribuție 
trafic  in zona Gara Craiova 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

137 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.3 

Dezvoltarea 
transportului 
intermodal și a 
logisticii aferente 

1.1.1.137 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

138 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.3 

Dezvoltarea 
transportului 
intermodal și a 
logisticii aferente 

1.1.1.138 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

139 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.3 

Dezvoltarea 
transportului 
intermodal și a 
logisticii aferente 

1.1.1.139 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

140 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.3 

Dezvoltarea 
transportului 
intermodal și a 
logisticii aferente 

1.1.1.140 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

141 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.4 

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

1.1.1.141 
Dezvoltarea infrastructurii 
portuare pentru operații 
comerciale la portul Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

12.000.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

142 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.4 

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

1.1.1.142 

Coridor de mobilitate urbana 
integrat pe relatia Est – Vest, 
Spitalul de Urgenta Craiova – 
Aeroport 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

143 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.4 

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

1.1.1.143 
lmbunatatirea conectivitătii si 
mobilitatii urbane – tren 
metropolitan 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

144 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.4 

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

1.1.1.144 
lmbunatatirea conectivitătii si 
mobilitatii urbane – metrou 
metropolitan 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

145 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.4 

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

1.1.1.145 
lmbunatatirea conectivitătii si 
mobilitatii urbane – metrou de 
suprafata metropolitan 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

146 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.4 

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

1.1.1.146 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

147 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.4 

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

1.1.1.147 

Dezvoltarea unui coridor 
integrat de mobilitate urbana 
pe relatia Aeroport - zona de 
sud a orasului in conectivitate 
cu culoarul TEN T( Pod 
Calafat-Vidin) 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

148 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.4 

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

1.1.1.148 

Dezvoltarea unui coridor 
integrat de mobilitate urbana 
pe relatia Aeroport - zona de 
Vest a municipiului in 
conectivitate cu culoarul TEN 
T de legatura cu Drobeta 
Turnu Severin-Timisoara 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

149 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.4 

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

1.1.1.149 

Dezvoltarea infrastructurii 
portuare pentru operatii 
comerciale la portul Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

150 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.4 

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

1.1.1.150 
Pontoane pe Dunăre în 
comuna Ciupercenii Noi 

Nr. pontoane 
CNI, POR 
AP5 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

151 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.151 
Achiziționarea de mijloace de 
transport public ecologice 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

5.000.000 

152 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.152 
Dezvoltarea mobilității în 
sistemul educațional 
(autobuze elevi) 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

153 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
transport public și 
introducerea 
mijloacelor de 
transport eficiente și 

1.1.1.153 
Achiziționarea de mijloace de 
transport public ecologice 

Nr. de 
transporturi 
publice 

Buget 
local, 
PNRR,, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

uturii 
rutiere și 
edilitare 

nepoluante/prietenoas
e cu mediul, inclusiv 
amenajarea zonelor 
pietonale, a pistelor de 
biciclete și dezvoltarea 
sistemelor de tip park 
& ride. 

PODD, 
AFM 

154 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.154 
Înființarea unei regii locale de 
transport în comun în comuna 
Terpezița 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

155 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
transport public și 
introducerea 
mijloacelor de 
transport eficiente și 
nepoluante/prietenoas
e cu mediul, inclusiv 
amenajarea zonelor 
pietonale, a pistelor de 
biciclete și dezvoltarea 

1.1.1.155 
Modernizare staţii auto pe 
raza comunei Moțăței  

Nr. stații 
modenizate 

Buget local   
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

sistemelor de tip park 
& ride. 

156 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.156 
Modernizare străzi și trotuare 
în orașul Segarcea 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

157 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.157 
Creare infrastructurii pietonale 
în partea de sud a DN 54 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

158 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.158 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

1.000.000 

159 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.159 
Construire alee pietonală și 
pistă de biciclete în zona de 
legătură Bașcov - Debarcader 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

500.000 

160 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
transport public și 
introducerea 
mijloacelor de 
transport eficiente și 

1.1.1.160 Construire piste biciclete 
Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

uturii 
rutiere și 
edilitare 

nepoluante/prietenoas
e cu mediul, inclusiv 
amenajarea zonelor 
pietonale, a pistelor de 
biciclete și dezvoltarea 
sistemelor de tip park 
& ride. 

161 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.161 
Completare rețea ciclabilă 
intre cartierul Brestei și Zona 
Centrală 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

162 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
transport public și 
introducerea 
mijloacelor de 
transport eficiente și 
nepoluante/prietenoas
e cu mediul, inclusiv 
amenajarea zonelor 
pietonale, a pistelor de 
biciclete și dezvoltarea 

1.1.1.162 
Rețea ciclabila ntre cartierul 
Bariera Vâlcii și Calea 
București 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

sistemelor de tip park 
& ride. 

163 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.163 
Pasaje pietonale peste/pe sub 
CF (ex: str. Gartesti) 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

164 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
transport public și 
introducerea 
mijloacelor de 
transport eficiente și 
nepoluante/prietenoas
e cu mediul, inclusiv 
amenajarea zonelor 
pietonale, a pistelor de 
biciclete și dezvoltarea 

1.1.1.164 
Pasarele sau pasaje pietonale 
supraterane / subterane 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

sistemelor de tip park 
& ride. 

165 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.165 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

166 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
transport public și 
introducerea 
mijloacelor de 
transport eficiente și 
nepoluante/prietenoas
e cu mediul, inclusiv 
amenajarea zonelor 
pietonale, a pistelor de 
biciclete și dezvoltarea 

1.1.1.166 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

sistemelor de tip park 
& ride. 

167 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.167 
Realizare alei pietonale în 
comuna Sălcuța 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

168 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.168 
Amenajare trotuare comuna 
Piscu Vechi 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

169 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.169 
Amenajare alei pietonale în 
comuna Ostroveni 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

170 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.170 
Realizare alei pietonale în 
comuna Negoi 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

171 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
transport public și 
introducerea 
mijloacelor de 
transport eficiente și 

1.1.1.171 

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

Nr. drumuri 
înființate 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS 2021 
- 2027, 

6.000.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

uturii 
rutiere și 
edilitare 

nepoluante/prietenoas
e cu mediul, inclusiv 
amenajarea zonelor 
pietonale, a pistelor de 
biciclete și dezvoltarea 
sistemelor de tip park 
& ride. 

PNDL, 
CNI, AFM 

172 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.172 

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

Nr. 
acostamente 
amenajate 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

500.000 

173 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
transport public și 
introducerea 
mijloacelor de 
transport eficiente și 
nepoluante/prietenoas
e cu mediul, inclusiv 
amenajarea zonelor 
pietonale, a pistelor de 
biciclete și dezvoltarea 

1.1.1.173 
Amenajare trotuare și alei în 
comuna Mischii 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

sistemelor de tip park 
& ride. 

174 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.174 
Alei pietonale în comuna 
Giubega 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

175 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.175 
Modernizare trotuare și alei 
pietonale com. Ghercești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

176 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.176 
Amenajare trotuare în comuna 
Galiciuica 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

177 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.177 
Amenajare alei pietonale  în 
comuna Desa 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

178 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
transport public și 
introducerea 
mijloacelor de 
transport eficiente și 

1.1.1.178 
Amenajare alei pietonale pe 
raza comunei Desa 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

uturii 
rutiere și 
edilitare 

nepoluante/prietenoas
e cu mediul, inclusiv 
amenajarea zonelor 
pietonale, a pistelor de 
biciclete și dezvoltarea 
sistemelor de tip park 
& ride. 

179 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.179 
Amenajare trotuare și ronduri 
strada principală în comuna 
Daneți 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

180 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
transport public și 
introducerea 
mijloacelor de 
transport eficiente și 
nepoluante/prietenoas
e cu mediul, inclusiv 
amenajarea zonelor 
pietonale, a pistelor de 
biciclete și dezvoltarea 

1.1.1.180 
Amenajare Spații pietonale în 
com.Cerăt, jud.Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

sistemelor de tip park 
& ride. 

181 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.181 
Amenajare pistă de biciclete 
pe raza Comunei Cârcea 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021 - 
2027, 
PNDL, 
CNI, 
PNRR 

  

182 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.182 Realizarea de parcări 
Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

183 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.183 
Parcări supraterane de tip 
smart parklng 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

184 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.184 Parcărl de tip „Park & Ride" 
Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

185 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.185 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

186 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.186 

Amenajarea de puncte 
Intermodale in relatie cu 
reteaua de autobuz rapid pe 
prlncfplul Park & Ride 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

187 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.187 
Amenajare parcarea în zona 
Bascov 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

188 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

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

1.1.1.188 
Park&Ride local la Gara 
Viaductului Cârcea 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS 2021 
- 2027, 
PNDL, 
CNI, AFM 

  

189 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc

1.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și 
a mobilității intra și 
inter-localități 

M 1.1.1.5 

Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
transport public și 
introducerea 
mijloacelor de 
transport eficiente și 

1.1.1.189 
Park&Ride local la Gara 
Cârcea 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS 2021 
- 2027, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

uturii 
rutiere și 
edilitare 

nepoluante/prietenoas
e cu mediul, inclusiv 
amenajarea zonelor 
pietonale, a pistelor de 
biciclete și dezvoltarea 
sistemelor de tip park 
& ride. 

PNDL, 
CNI, AFM 

190 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.1 
Schimbarea rețelei de 
alimentare cu apă în orașul 
Calafat 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

1.500.000 

191 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.2 
Alimentare cu apă sat 
Verbicioara 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

192 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.3 
Realizarea sistemului de 
alimentare cu apă în comuna 
Terpezița 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

rutiere și 
edilitare 

PODD, 
AFM 

193 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.4 
Realizarea rețelei de 
alimentare cu apă potabilă în 
comuna Sălcuța 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

194 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.5 
Extindere infrastructură rețea 
de apă în comuna Sadova 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

195 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.6 
Canalizare 24km și stație de 
epurare în comuna Robânești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

196 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.7 
Construire stație de alimentare 
cu apă în comuna Pielești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

197 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.8 
Realizare și reabiliarea 
sistemelor de alimentare cu 
apă a tuturor gospodăriilor în 
comuna Ostroveni 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

198 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.9 
Alimentare cu apă și 
canalizare în comuna 
Ostroveni 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

199 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.10 
Alimentare cu apă a satelor 
Murgași și Picăturile 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PODD, 
AFM 

200 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.11 

Amenajarea de șanturi 
betonate în zonele de coasta 
pentru preluarea si drenarea 
apelor pluviale scurse de pe 
versanti; 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

201 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.12 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

202 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.13 

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

Nr. rețele 
înființate 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

2.000.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

203 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.14 

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

Nr. rețele 
înființate 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

2.500.000 

204 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.15 
Alimentare cu apa de Izvarna 
comuna Mischii 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

205 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.16 
Reabilitare sistem de 
alimentare cu apă în satul Leu 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

206 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.17 
Alimentare cu apă în comuna 
Giubega 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PODD, 
AFM 

207 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.18 
Stație de epurare și tratare a 
apelor reziduale în comuna 
Giubega 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

208 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.19 
Extindere alimentare cu apă în 
comuna Galicea Mare 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

209 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.20 
Construire infrastructură ape 
pluviale în comuna Galicea 
Mare 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

210 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.21 
Extinderea și modernizarea 
rețelei de alimentare cu apă  
în comuna Desa 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

211 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.22 
Extindere rețea de 
alimenatare cu apă în comuna 
Daneți, județul Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

212 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.23 
Rest de executat la rețeaua de 
alimentare cu apă, comuna 
Ciupercenii Noi 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

213 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.24 
Extindere rețea de apă în 
comună 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PODD, 
AFM 

214 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.25 
Proiect POIM -Apă și 
canalizare-fonduri externe 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

215 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.26 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

216 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.27 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

Migdalului, Strada Pepinierei, 
Aleea 1 Pepinierei 

217 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.28 
Extnderea rețelor de apă 
potabilă în Comuna Cârcea 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

218 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.29 

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

Nr. servicii 
extinse 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

15.271.405 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

219 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.30 

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

Nr. servicii 
introduse 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

220 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.31 
Înființare rețea de apă potabilă 
în sat Tîmburești, comuna 
Rojiște 

Nr. servicii 
înființate 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

1.250.000 

221 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.32 
Extindere alimentare cu apă în 
comună în comuna Scăești 

Nr. servicii 
extinse 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

222 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.33 
Rețea de canalizare, stație de 
epurare în sistem centralizat 
pentru satele comunei Scăești 

Nr. servicii 
înființate 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

  

223 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.1 

Îmbunătățirea rețelei 
de distribuție a apei 
potabile, modernizarea 
stațiilor de epurare de 
pe raza județului 

1.1.2.34 
Modernizare rețea canalizare 
și apă în comuna Ciupercenii 
Noi 

Nr. rețele 
modernizate 

CNI, POR 
AP5 

  

224 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.35 
Construirea sistemului de 
canalizare în satele Basarabi 
și Golenți 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 

  

225 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.36 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

1.500.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

226 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.37 
Canalizare + epurare ape 
uzate sat Verbicioara 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

227 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.38 

Proiect în curs de realizare SF 
,,Reţea de canalizare cu staţie 
de epurare ape menajere 
uzate şi extindere de reţea de 
alimentare cu apă în 
localitatea Vârtop, Comuna 
Vârtop, Judeţul Dolj,, valoare 
totală preconizată  
31.147.020,49 lei cu TVA 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

228 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.39 Extindere Canalizare 
Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

229 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.40 
Alimentare cu apă și 
canalizare în satele Terpezița 
și Lazu 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

230 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.41 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

231 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.42 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

232 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.43 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PODD, 
AFM 

233 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.44 
Înființare sistem de canalizare 
cu stație epurare în comuna 
Sadova 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

234 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajera ̆, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.45 
Lucrări amenajare șanțuri în 
comuna Sadova 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

235 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.46 
Introducere apă și canalizare 
în zonele neracordate în 
comuna Plenița 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

236 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajera ̆, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.47 
Apă și canalizare în comuna 
Piscu Vechi 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

237 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.48 
Extindere canalizare comuna 
Pielești, sat Pielești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

238 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajera ̆, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.49 

Sistem centralizat canalizare 
menajera și stație de epurare 
– tronson DJ 641, com. 
Pielești, jud. Dolj (Proiectare + 
Execuție) 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

239 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.50 
Extindere sistem centralizat de 
canalizare în sat Maracinele în 
comuna Perișor 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PODD, 
AFM 

240 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.51 

Rețea de canalizare, stație de 
epurare în sistem centralizat 
pentru satele Rupturile, 
Velesti, Balota de Sus, Gaia, 
Murgasi si Picaturile; 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

241 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.52 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

242 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.53 
Construire rețea de canalizare 
în comuna Mischii 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

243 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.54 
Reabilitare și betonare canale 
în comuna Mischii 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 

  

244 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajera ̆, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.55 
Extindere și realizare racorduri 
rețea canalizare în satul Malu 
Mare 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

245 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.56 
Constructie sistem de 
canalizare in Comuna Maceșu 
de Sus 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

246 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajera ̆, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.57 Canalizare Leu și Zanoaga 
Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PODD, 
AFM 

247 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.58 
Realizare rețea și 
branșamente gaze naturale în 
comuna Giocea 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

248 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajera ̆, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.59 
Rețea de canalizare în 
comuna Giubega 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

249 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.60 
Înființare sistem de canalizare 
cu stație epurare în comuna 
Ghindeni 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

250 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajera ̆, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.61 Canalizare 
Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

251 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.62 
Construire infrastructură apă 
uzată în comuna Galicea Mare 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

252 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajera ̆, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.63 
Prima înființare a rețelei de 
canalizare în comuna Farcaș, 
Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

253 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.64 
Dalare sanțuri 9 Km în 
comuna Drăgotești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local; PNS 
2021-2027, 
CNI, PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

254 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.65 
Construirea rețea publică de 
canalizare + stație de epurare  
în comuna Desa 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

255 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.66 
Canalizare în sistem 
centralizat Comuna Desa 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

256 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.67 
Branșamente la Canalizare in 
Comuna Desa 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

257 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.68 
Extindere rețea de canalizare 
în Comuna Desa, sat Rudari 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

258 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajera ̆, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.69 
Construirea rețea publică de 
canalizare a apelor uzate 
menajere și stație de epurare 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

259 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.70 
Înființare  sistem de canalizare 
în comuna Daneți 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

260 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajera ̆, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.71 
Realizare racorduri la sistemul 
de canalizare menajera din 
comuna Ciupercenii Noi, 
Judetul Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PODD, 
AFM 

261 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.72 
Extinderea rețelei publice de 
apă uzată și stației de epurare 
comuna Coțofenii din față 

Nr. rețele 
extinse  

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

262 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.73 
Înființare canalizare în comuna 
Celaru 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

263 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.74 
Extindere canalizare în 
comuna Celaru 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

264 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.75 
Extinderea rețelelor de 
canalizare în Comuna Cârcea 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

265 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.76 

Sistem centralizat de 
canalizare în satul Bratovoesti, 
comuna Bratovoiesti, Judetul 
Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

266 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.77 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

267 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.78 Extindere rețea de canalizare 
Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI, 
PODD, 
AFM 

268 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.79 
Extindere rețea de apă și 
canalizare în comuna Plenița 

Nr. rețele 
extinse  

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

880.000 

269 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.80 

SF /DALI extindere rețea de 
canalizare, stație de epurare 
comuna Coțofenii din Dos, 
județul Dolj  

Nr. servicii  

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

31.000 

270 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.2 

Creșterea gradului de 
racordare a populației 
la canalizarea 
menajeră, mai ales în 
mediul rural 

1.1.2.81 

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

Nr. servicii  

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

271 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.82 
Înființare și extindere rețea 
distribuție gaze natural 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

272 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.83 
Realizare rețea de alimentare 
cu gaze naturale în Municipiul 
Calafat 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

  

273 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.84 

Construire retea alimentare 
gaze 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

274 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.85 
Realizarea rețelei de gaz în 
comuna Terpezița 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

275 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.86 
Aducțiune gaze naturale în 
comuna Scăești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

276 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.87 
Alimentarea cu gaze natural în 
comuna Sadova 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

277 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.3 

Înființarea de sisteme 
inteligente de 
distribuție gaze 
naturale care să 
permită transportul 

1.1.2.88 
Rețea distribuție gaze naturale 
în comuna Robânești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

CNI, 
PODD, 
AFM 

278 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.89 
Realizare rețea de alimentare 
cu gaze natural în comuna 
Ostroveni 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

279 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.90 
Înființare rețea de distribuție 
gaze la nivelul UAT Moțăței 

Nr. rețele 
înființate 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

1.100.000 

280 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.91 
Înființare rețea alimentare cu 
gaze în comuna Malu Mare 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

281 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.92 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

282 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.93 
Aducțiune gaze în satele Leu 
și Zanoaga 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

283 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.94 
Înființare rețea de distribuție 
gaze naturale în comuna 
Goiești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

284 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.3 

Înființarea de sisteme 
inteligente de 
distribuție gaze 
naturale care să 
permită transportul 

1.1.2.95 
Înființare sistem de distribuție 
gaze naturale în comuna 
Ghindeni 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

CNI, 
PODD, 
AFM 

285 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.96 

Înființare rețea gaze naturale 
comuna Ghercești, satele 
Ungureni, Ungurenii Mici și 
Luncsoru 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

286 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.97 
Înființare rețea de alimentare 
cu gaze naturale com. Farcaș, 
Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

287 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.98 
Alimentare cu gaze în comuna 
Drăgotești, Județul Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

288 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.99 
Înființare rețea de distribuție 
gaze naturale în comuna 
Drăgotești 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

289 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.100 
Realizarea rețea de 
alimentare cu gaze naturale  
în comuna Desa 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

290 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.101 
Realizare rețea de alimentare 
cu gaze naturale în comuna 
Desa 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

291 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.3 

Înființarea de sisteme 
inteligente de 
distribuție gaze 
naturale care să 
permită transportul 

1.1.2.102 
Înființare rețea de gaze 
naturale în comuna Daneți 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

CNI, 
PODD, 
AFM 

292 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.103 
Înființare sistem de distribuție 
a gazelor naturale în comuna 
Coțofenii din față 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

293 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.104 

Înființarea rețelei de distribuție 
a gazelor naturale în 
com.Cerăt jud.Dolj- fonduri 
externe 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

294 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.105 
Înființare rețea de distribuție 
gaze comuna Celaru 

Nr. locuințe 
încălzite 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

295 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.106 
Extinderea rețelelor de gaze 
naturale în Comuna Cârcea 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

296 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.107 
Introducere gaze naturale în 
comuna Breasta 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

297 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.108 
Înființare rețea de distribuție 
gaze naturale în comuna 
Bralostita, judetul Dolj 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

298 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.3 

Înființarea de sisteme 
inteligente de 
distribuție gaze 
naturale care să 
permită transportul 

1.1.2.109 

RACORDARE  GAZE 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

CNI, 
PODD, 
AFM 

299 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.110 

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

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

300 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.111 

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

Nr. sisteme 
inteligente 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

8.000.000 

301 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.112 
Înființare rețea de distribuție 
gaze naturale în mun. Băileşti  

Nr. servicii 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

302 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.113 
Înființare rețea de distribuție 
gaze la nivelul comunei 
Barbova 

Nr. servicii 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

303 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.114 

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

Nr. servicii  

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

31.000 

304 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.115 
Înființare rețea de distribuție 
gaze la nivelul orașului 
Dăbuleni 

Nr. servicii 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

10.000.000 

305 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.3 

Înființarea de sisteme 
inteligente de 
distribuție gaze 
naturale care să 
permită transportul 

1.1.2.116 
Înființare rețea inteligentă  de 
distribuție gaze la nivelul UAT 
Ghindeni 

Nr. servicii 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

CNI; 
PODD; 
AFM 

306 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.117 
Înființare rețea de distribuție 
gaze la nivelul comunei 
Goicea 

Nr. servicii 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

25.000.000 

307 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.118 
Înființare rețea distribuție gaze 
în Măceșu de Sus 

Nr. servicii 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

1.200.000 

308 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.119 
Înființare rețea distribuție gaze 
naturale, comuna Predești 

Nr. servicii 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

309 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.3 

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

1.1.2.120 
Înființarea și racordarea 
localității la sistemul de 
distribuție al gazelor naturale 
în comuna Ciupercenii Noi 

Nr. servicii 
înființate 

CNI, POR 
AP5 

  

310 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.121 Modernizare iluminat public 
Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

311 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.122 
Modernizare și extindere 
sistem de supraveghere video 
stradală 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027, 
POR, 
AFM, 
PNDL 

  

312 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.123 
Modernizare sistem de 
supraveghere stradală  

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, 
PNRR 

100.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

313 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.124 
Construirea unui sistem de 
iluminat public inteligent în 
orasul Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

2.500.000 

314 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.125 
Sisteme de supraveghere și 
monitorizare 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, 
PNRR 

  

315 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.126 
Sistem integrat privind 
siguranța publică locală în 
mun. Băilești 

Nr. de 
sisteme 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

316 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.127 
Modernizare sistem de 
supraveghere stradală 
Municipiul Calafat 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, 
PNRR,, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

317 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.128 

Implementarea sistemului de 
iluminat public inteligent  la 
nivelul municipiului Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR,, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

318 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.129 
Implementarea sistemului de 
iluminat public inteligent  la 
nivelul municipiului Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

319 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.130 
Extindere rețea joasă tensiune 
municipiul Calafat, județul Dolj 

  

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

1.000.000 

320 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.131 Modernizare Iluminat Public 
Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

321 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.132 
Reabilitarea și modernizarea 
rețelei de iluminat public în 
comuna Terpezița 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

322 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.133 
Extindere rețea iluminat public 
stradal Damian în comuna 
Sadova 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

323 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.134 
Sistem iluminat public stradal 
cu LED în comuna Plenița 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

324 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.135 
Extindere supraveghere 
sistem video în comuna 
Ostroveni 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027 

  

325 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.136 

Sistem de monitorizare video 
a instituțiilor, drumurilor și 
zonelor publice, com. Murgași, 
jud. Dolj 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

326 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.137 
Realizare reţea WI-FI în 
comuna Moțăței  

Nr. servicii 
înființate 

Buget local   

327 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.138 
Extindere sistem de 
monitorizare și supraveghere 
video a comunei Moțăței 

Nr. sisteme 
video extinse 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027 

20.000 

328 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.139 
Modernizare iluminat public în 
comuna Moțăței  

Nr. servicii 
modernizate 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

100.000 

329 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.140 
Înființare sistem de 
supraveghere video în 
comuna Mischii 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

330 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.141 
Modernizare iluminat public în 
comuna Mischii 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

331 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.142 
Realizare iluminat stradal cu 
led, satele Preajba și Malu 
Mare 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

332 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.143 
Reabilitare sistem de iluminat 
public în comuna Leu 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

333 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.144 Modernizare iuluminat public  
Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

334 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.145 
Lucrări de reabilitare a rețelei 
de iluminat public în comuna 
Giubega 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

335 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.146 
Modernizare iluminat public în 
comuna Drăgotești 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

336 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.147 
Modernizare sistem de 
iluminat public în comuna 
Daneți 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

337 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.148 
Extinderea sistem de iluminat 
public în comună 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

338 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.149 

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

Nr. servicii 
modernizate 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

339 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.150 
Reabilitarea rețelei de iluminat 
public în comuna Cioroiași 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

340 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.151 
Modernizarea sistemului de 
iluminat public 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

341 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.152 
Modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat stradal 
in com.Cerat, jud.Dolj 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

342 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.153 
Înființare iluminat public 
comuna Celaru 

Nr. sevicii 
înființate 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

200.000 

343 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.154 
Modernizare iluminat public 
zona Banu Mărăcine și zona 
Pelendava, comuna Cârcea, 
județul Dolj 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

344 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.155 
Modernizare rețea de iluminat 
public în Comuna Cârcea 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

345 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.156 

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

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

346 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.157 
Împlementare sistem de 
supraveghere video în 
Comuna Cârcea, Județul Dolj 

Nr. servicii 
implementat
e 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

347 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.158 

Inființare sistem cu gaze 
naturale în comuna 
Bratovoesti, satele 
Bratovoesti, Badosi, Georocu 
Mare si Prunet 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

348 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.159 
Modernizare iluminat public 
stradal cu led în comuna 
Bratovoești 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

349 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.160 
Modernizarea sistemului de 
iluminat public în comuna 
Plenița 

Nr. sisteme 
modernizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

225.000 

350 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.161 
Modernizare rețea de iluminat 
public în Comuna Cârcea 

Nr. rețele 
modernizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

CNI; 
PODD; 
AFM 

351 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.162 
Modernizare rețea de iluminat 
public în zona Banu Mărăcine 
și zona Pelendava 

Nr. rețele 
modernizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

352 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.163 
Modernizare rețea de iluminat 
public în zona Metro și zona 
Plaiul Vulcănești 

Nr. rețele 
modernizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

353 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.164 

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

Nr. rețele 
extinse  

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

354 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.165 
Internet gratuit în toată 
comuna Măceșu de Sus 

Nr. servicii 
gratuite 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

250.000 

355 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.166 
Reabiltare sistem de iluminat 
în comuna Rojiște 

Nr. servicii 
modernizate 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

126.327 

356 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.4 
Îmbunătățirea 
iluminatului public etc. 

1.1.2.167 
Modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat stradal 
în comuna Scăești 

Nr. servicii 
modernizate 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

  

357 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 

1.1.2.168 
Reabilitare și modernizare 
parc orășenesc 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

dezvoltarea spațiilor 
verzi  

358 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.169 
Îmbunătățirea mediului urban 
și reconversia funcțională a 
terenurilor degradate 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

359 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.170 Înființare Mobilier urban 
Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

360 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.171 
Imbunătățirea infrastructurii 
verzi 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

361 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.172 
Îmbunătățirea zonelor noi, a 
zonelor de agremet  

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

362 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.173 
Modemizarea parcarilor în 
mun. Băilești 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, 
PNRR 

  

363 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.174 

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

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, 
PNRR 

  

364 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 

1.1.2.175 
Revitalizare Centrul Istoric - 
zona Piața Veche - Felix 
Aderca 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR,, 
PNS, 
PNDL, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

dezvoltarea spațiilor 
verzi  

CNI, 
PODD, 
AFM 

365 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.176 
Amenajarea peisagistică a 
infrastructurii în parcurile 
publice din municipiul Calafat 

Nr. de 
amenajări 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

366 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.177 
Amenajare parc în comuna 
Sadova 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027, PAP, 
POR 

  

367 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.178 

Lucrări de cadastru a 
imobilelor din intravilanul și 
extravilanul comunei 
Ostroveni 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

368 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.179 
Extinderea de spații verzi și 
amenajarea cu trotuare în 
comuna Ostroveni 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR 

  

369 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.180 
Amenjare locuri de joacă 
pentru copii în comuna 
Ostroveni 

Nr. de 
terenuri 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, POR  

  

370 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.181 
Amenajare locuri de joacă 
pentru copii, satele Murgași și 
Balota de Sus, com Murgași 

Nr. parcuri 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, POR  

  

371 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 

1.1.2.182 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local; AFM, 
PODD, 
PNS 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

dezvoltarea spațiilor 
verzi  

372 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.183 

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

Nr. utilaje 
achiziționate 

Buget 
local, 
PODD; 
PNRR 

500.000 

373 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.184 
Modernizare a parcurilor şi a 
locurilor de joacă de pe raza 
comunei Moțăței  

Nr. parcuri 
modernizate 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, POR  

  

374 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.185 

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

Nr. achiziții 
realizate 

Buget 
local, AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

375 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.186 
Amenajare spații verzi  în 
comuna Mischii 

Nr. de spații 
verzi 

Buget 
local, AFM 

  

376 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.187 
Amenajare spații verzi în 
comuna Mischii 

Nr. de 
terenuri 

Buget 
local, 
PNRR 

  

377 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.188 
Extindere rețele alimentare cu 
energie electrică și iluminat 
stradal 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

378 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 

1.1.2.189 
Montare post transformare 
electrică  în comuna Desa 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

dezvoltarea spațiilor 
verzi  

379 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.190 
Amenajare parc strada Preot 
Traineanu Ion 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027, PAP, 
POR 

  

380 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.191 
Amenajare zonă de agrement 
și sport 

Nr. de 
terenuri 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

  

381 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.192 
Extinderea rețelelor electrice 
în Comuna Cârcea 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

382 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.193 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   

383 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.194 
Extindere rețea electrică pe 
strada Aleea Constantin 
Argetoianu 

Nr. de km 
realizați 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 

  

384 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.195 
Extindere rețea electrică pe 
strada Aleea Constantin 
Argetoianu 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 

  

385 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 

1.1.2.196 Amenajare spații verzi 
Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

dezvoltarea spațiilor 
verzi  

386 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.197 
Extindere rețea electrică în 
comuna Simnicu de Sus 

Nr. rețele 
extinse  

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

100.000 

387 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.198 

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

Nr. rețele 
extinse  

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

388 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.199 
Înființare părculețe cu loc de 
joacă în comuna Cârcea 

Nr. parcuri 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

389 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.200 
Amenajare parc pe strada 
Țărineanu Ion, comuna 
Cârcea 

Nr. parcuri 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

390 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.201 

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

Nr. spații 
modernizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

5.000.000 

391 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.202 
Eveniment tradițional “Întâlnire 
cu fii satului ” în comuna 
Goiești 

Nr. 
evenimente 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

5.000 

392 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 

1.1.2.203 
Evenimente tradiționale în 
Măceșu de Sus 

Nr. 
evenimente 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 

500.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

dezvoltarea spațiilor 
verzi  

CNI; 
PODD; 
AFM 

393 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.204 

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

Nr. servicii 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

1.000.000 

394 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.205 

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

Nr. spații 
create 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

63.039 

395 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.1. 
Sprijin 
pentru 
dezvoltar
ea 
infrastruc
uturii 
rutiere și 
edilitare 

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

M 1.1.2.5 

Implementarea de 
proiecte de regenerare 
urbană, inclusiv 
modernizarea și 
dezvoltarea spațiilor 
verzi  

1.1.2.206 
Reabilitarea clădirilor cu 
valoare ambientală  în 
comuna Seaca de Pădure 

Nr. clădiri 
reabilitate 

CNI, POR 
AP5 

100.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

396 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.1 
Reabilitare, modernizare și 
echipare Scoală gimnazială 
Gheorghe Brăescu Calafat 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, 
PNRR 

5.000.000 

397 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.2 
Reabilitarea/ modernizarea/ 
echiparea infrastructurii 
educaționale 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, 
PNRR 

  

398 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

Programe de 
promovare a 
îmbunătățirii dotării 
materiale a unităților 
educaționale de la 
nivelul UAT-urilor, 
inclusiv cele destinate 
învățământului special, 

1.2.1.3 

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

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

construire facilități noi, 
renovare, 
modernizare, 
digitalizare etc. 

399 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.4 
Înființare program „Educație și 
sprijin fără baterie” 

Nr. de 
programe 

Buget 
local, 
PNRR 

  

400 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.5 
Reabilitare și dotare școli și 
licee în municipiul Craiova 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

401 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.6 
Reabilitare și dotare grădinițe 
în municipiul Craiova 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, 
PNRR 

  

402 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.7 
Reabilitare, modernizare și 
echipare Liceul Agricol Ștefan 
Milcu Calafat 

Nr. de 
reabilitări 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

3.500.000 

403 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

Programe de 
promovare a 
îmbunătățirii dotării 
materiale a unităților 
educaționale de la 
nivelul UAT-urilor, 
inclusiv cele destinate 
învățământului special, 

1.2.1.8 
Reabilitare, modernizare și 
echipare Școala Gimnazială 
Constantin Gerota Calafat 

Nr. de 
reabilitări 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

3.500.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

construire facilități noi, 
renovare, 
modernizare, 
digitalizare etc. 

404 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.9 
Reabilitare, modernizare și 
echipare Liceul Teoretic 
Independența Calafat 

Nr. de 
reabilitări 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

1.500.000 

405 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.10 
Înființare spațiu AFTER 
SCHOOL 

Nr. reabilitări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

406 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.11 
Reabilitări școli și grădinițe în 
comuna Terpezița 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
AFM, 
PNDL 

  

407 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.12 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local,POE
O 

  

408 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

Programe de 
promovare a 
îmbunătățirii dotării 
materiale a unităților 
educaționale de la 
nivelul UAT-urilor, 
inclusiv cele destinate 
învățământului special, 

1.2.1.13 
Construire instituție de 
învățământ, tip grădiniță în 
comuna Scăești 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
AFM, 
PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

construire facilități noi, 
renovare, 
modernizare, 
digitalizare etc. 

409 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.14 
Reabilitare și moderinzare 
școala primară Lacrița în 
comuna Robânești 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
AFM, 
PNDL 

  

410 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.15 
Reabilitare și modernizare 
școala Ostroveni 

Nr. reabilitări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
AFM, 
PNDL 

  



 
S t r a t eg i a  d e  de z vo l t a r e  a  J ud e ț u l u i  Do l j  2 021 - 2 027  

 

  
 

Pagina 129 

Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare 
strategică 

(DDs)/Obiectiv 
de Dezvoltare 
comun (ODc) - 

SDJ 

Obiectiv 
strategic 

(SDJ) 
Axa prioritară (SDJ) 

COD 
Măsură 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

411 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.16 
Realizare centru ”After - 
School” com, Murgași, jud 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL 

  

412 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.17 

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

Nr. centre 
înființate 

Buget local 200.000 

413 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

Programe de 
promovare a 
îmbunătățirii dotării 
materiale a unităților 
educaționale de la 
nivelul UAT-urilor, 
inclusiv cele destinate 
învățământului special, 

1.2.1.18 
Modernizare și dotare 
gradinițe din comuna Moțăței  

Nr. grădinițe 
modernizate 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
AFM, 
PNDL 

200.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

construire facilități noi, 
renovare, 
modernizare, 
digitalizare etc. 

414 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.19 

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

Nr. 
laboratoare 
înființate 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
AFM, 
PNDL 

20.000 

415 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.20 
Construire Școală în comuna 
Giubega 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
AFM, 
PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

416 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.21 
Dezvoltarea sistemului de 
educație timpurie în comuna 
Giubega 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
AFM, 
PNDL 

  

417 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.22 
Modernizare școală generală 
în comuna Drăgotești 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
AFM, 
PNDL 

  

418 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

Programe de 
promovare a 
îmbunătățirii dotării 
materiale a unităților 
educaționale de la 
nivelul UAT-urilor, 
inclusiv cele destinate 
învățământului special, 

1.2.1.23 
Înființare spațiu After School în 
comuna Drăgotești 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

construire facilități noi, 
renovare, 
modernizare, 
digitalizare etc. 

419 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.24 
Construirea unei grădinițe cu 
program prelungit în comuna 
Coțofenii din față 

Nr. grădinițe 
înființate 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
AFM, 
PNDL 

  

420 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.25 
Reabilitare școala comuna 
Celaru 

Nr. școali 
reabilitate 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
AFM, 
PNDL 

1.500.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

421 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.26 
Reabilitare Școală Gimnazială 
Goiești 

Nr. clădiri 
reabilitate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

310.000 

422 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

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

1.2.1.27 
Pel 019 "educația viitorului 
comunității noastre" în 
comuna Sălcuța  

Nr. 
programe 
implementat
e 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

  

423 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.1 

Programe de 
promovare a 
îmbunătățirii dotării 
materiale a unităților 
educaționale de la 
nivelul UAT-urilor, 
inclusiv cele destinate 
învățământului special, 

1.2.1.28 
Cursuri de pregătire în 
comuna Ciupercenii Noi 

Nr. cursuri  
CNI, POR 
AP5 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

construire facilități noi, 
renovare, 
modernizare, 
digitalizare etc. 

424 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.1.2 

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

1.2.1.29 
Extindere școli cu săli de 
sport, bazine de înot etc. 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, 
PNRR 

  

425 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.3. Încurajarea 
dezvoltării 
învățământului 
profesional 

M 1.2.3.1 

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

1.2.3.1 

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

Nr. campanii 
realizate 

Buget local   

426 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.3. Încurajarea 
dezvoltării 
învățământului 
profesional 

M 1.2.3.1 

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

1.2.3.2 

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

Nr. 
participanți 

Buget local   

427 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.1 
Reabilitarea și modernizarea 
Spitalului Municipal Calafat 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, 
PNRR 

4.500.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

serviciilor 
publice  

428 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.2 
Asistență medicală și 
telemedicină în Municipiul 
Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

80.000 

429 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.3 
Reabilitarea sediului 
administrativ al Municipiului 
Calafat  

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, 
PNRR 

4.500.000 

430 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.4 

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

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, 
PNRR 

1.000.000 

431 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.5 

Construirea unui Centru de 
rezidenta permanenta pentru 
persoanele varstnice in 
Calafat 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 

8.000.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

432 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.6 

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

Nr. de 
modernizări 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

433 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.7 

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

Nr. de 
modernizări 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

434 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.8 
Reabilitarea Infrastructurii 
Cabinetelor Medicale Școlare 
și dotare cu mobilier 

Nr. de 
reabilitări 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  



 
S t r a t eg i a  d e  de z vo l t a r e  a  J ud e ț u l u i  Do l j  2 021 - 2 027  

 

  
 

Pagina 137 

Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare 
strategică 

(DDs)/Obiectiv 
de Dezvoltare 
comun (ODc) - 

SDJ 

Obiectiv 
strategic 

(SDJ) 
Axa prioritară (SDJ) 

COD 
Măsură 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

435 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.9 
Reabilitare și modernizare 
Spitalulul Municipal Calafat 

Nr. de 
modernizări 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

436 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.10 
Reabilitare Dispensar Uman în 
comuna Negoi 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, POS 
AP 2, PNS 
2021 - 
2027, CNI 

  

437 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.11 
Modernizare și 
recompartimentare clădire 
dispensar în comuna Cârcea 

Nr. 
dispensare 
modernizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

438 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.12 

Reabilitare, extindere, 
modernizare și dotare 
Dispensar Uman în satul 
Coțofenii din Dos, Județul Dolj 

Nr. clădiri 
modernizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

100.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

439 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.13 

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

Nr. clădiri 
modernizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

100.000 

440 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.14 
Execuție lucrări de construcții 
grup sanitar în incinta Școlii 
Coțofenii din Dos, Județul Dolj 

Nr. grupuri 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

40.000 

441 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.15 

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

Nr. cabinete 
modernizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

210.000 

442 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.1 

Reabilitare structurală 
și funcțională a 
unităților sanitare și a 
unităților medico-
sociale; 

1.2.3.16 
Reabilitare și extindere 
cabinete medicale rurale în 
comuna Sălcuța judetul Dolj 

Nr. cabinete 
reabilitate 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

443 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.2 

Dotarea cu 
echipamente și 
mobilier a unităților 
sanitare și digitalizarea 
acestora 

1.2.3.17 
Dotarea Laboratorului de 
analize medicale - spitalul 
Filantropia 

Nr. de 
modernizări 

POAT; 
POR 2021-
2027; 
PNRR 

  

444 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.2 

Dotarea cu 
echipamente și 
mobilier a unităților 
sanitare și digitalizarea 
acestora 

1.2.3.18 
Dotare Spital Orășenesc 
Segarcea  

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

445 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.2 

Dotarea cu 
echipamente și 
mobilier a unităților 
sanitare și digitalizarea 
acestora 

1.2.3.19 
Dezvoltarea infrastructurii din 
sănătate 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 

  

446 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.2 

Dotarea cu 
echipamente și 
mobilier a unităților 
sanitare și digitalizarea 
acestora 

1.2.3.20 

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

Nr. de 
modernizări 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

447 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.2 

Dotarea cu 
echipamente și 
mobilier a unităților 
sanitare și digitalizarea 
acestora 

1.2.3.21 

Extindere rețea oxigen 
medical a Clinicii 
neontalologie - Spitalul 
Filantropia 

Nr. de 
modernizări 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

448 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.2 

Dotarea cu 
echipamente și 
mobilier a unităților 
sanitare și digitalizarea 
acestora 

1.2.3.22 

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

Nr. de 
modernizări 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

449 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.2 

Dotarea cu 
echipamente și 
mobilier a unităților 
sanitare și digitalizarea 
acestora 

1.2.3.23 
Dezvoltarea infrastructurii de 
servicii sociale, învăţământ 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
POIDS P5, 
POIDS P6, 
PNS 2021 
- 2027 

  

450 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.2 

Dotarea cu 
echipamente și 
mobilier a unităților 
sanitare și digitalizarea 
acestora 

1.2.3.24 

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

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
POIDS P5, 
POIDS P6, 
PNS 2021 
- 2027 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

451 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.2 

Dotarea cu 
echipamente și 
mobilier a unităților 
sanitare și digitalizarea 
acestora 

1.2.3.25 
Amenajarea și dotarea unui 
dispensar uman în comuna 
Terpezița 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, POS 
AP 2, PNS 
2021 - 
2027, CNI 

  

452 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.2 

Dotarea cu 
echipamente și 
mobilier a unităților 
sanitare și digitalizarea 
acestora 

1.2.3.26 

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

Nr. 
dispensare 
modernizate 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

453 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.2 

Dotarea cu 
echipamente și 
mobilier a unităților 
sanitare și digitalizarea 
acestora 

1.2.3.27 
Dotare cabinete medicale 
umane în comuna Moțăței  

Nr. cabinete 
dotate 

Buget 
local, POS 
PNS 2021 
- 2027, 
CNI 

50.000 

454 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.2 

Dotarea cu 
echipamente și 
mobilier a unităților 
sanitare și digitalizarea 
acestora 

1.2.3.28 
Modernizare și dotare 
dispensar uman în com. 
Goicea 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, POS 
AP 2, PNS 
2021 - 
2027, CNI 

  

455 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.2 
Dotarea cu 
echipamente și 
mobilier a unităților 

1.2.3.29 
Laborator analize  în comuna 
Ciupercenii Noi 

Nr. 
laboratoare 

Buget 
local, CNI, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

sanitare și digitalizarea 
acestora 

PNDL, 
POR AP5 

456 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.30 
Construirea și dotarea unui 
spital nou pentru copii 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 

  

457 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.31 
Construirea și dotarea unui 
spital nou - monobtoc cu 4 
etaje  în Str. Filantropia nr 1 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

458 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.32 

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

Nr. de clădiri 
construite 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

459 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.33 
Înființare centru de 
permanență medico-sanitară 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

460 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.34 
Asistență medicală și 
telemedicină în Municipiul 
Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

461 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.35 

Construirea unei Centru de 
rezidență permanență pentru 
persoanele vârstnice în 
Calafat 

Nr. de 
modernizări 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

462 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.36 
Înființare centru Medical de 
permanență 

Nr. reabilitări 

Buget 
local, POS 
PNS 2021 
- 2027, 
CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

463 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.37 Înființare cabinet medical 
Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, POS 
AP 2, PNS 
2021 - 
2027, CNI 

  

464 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.38 Contrucție centru medical 
Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, POS 
PNS 2021 
- 2027, 
CNI 

  

465 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.39 
Construire centru medical 
comuna Piscu Vechi 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, POS 
PNS 2021 
- 2027, 
CNI 

  

466 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.40 
Consturire clinică medicală în 
com. Pielești 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, POS 
PNS 2021 
- 2027, 
CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

467 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.41 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   

468 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.42 
Amenajare Centru medical-
social în satul Murgași 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, POS 
PNS 2021 
- 2027, 
CNI 

  

469 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.43 
Înființare și dotare Dispensar 
Veterinar com. Murgași 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, POS 
AP 2, PNS 
2021 - 
2027, CNI 

  

470 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.44 
Înființare cabinet medical 
școlar în comuna Moțăței  

Nr. cabinete 
înfiiințate 

Buget 
local, POS 
PNS 2021 
- 2027, 
CNI 

10.000 

471 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.45 
Amenajare punct sanitar în 
satul Dobridor, în comuna 
Moțăței  

Nr. puncte 
sanitare 
înființate 

Buget 
local, POS 
AP 2, PNS 

5.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

irea 
serviciilor 
publice  

2021 - 
2027, CNI 

472 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.46 
Înființare centru social modern 
în comuna Leu 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
POIDS P5, 
POIDS P6, 
PNS 2021 
- 2027 

  

473 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.47 
Înființarea și dotarea unui 
cămin pentru seniori în 
comuna Giocea 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
POIDS P5, 
POIDS P6, 
PNS 2021 
- 2027 

  

474 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.48 

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

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
POIDS P5, 
POIDS P6, 
PNS 2021 
- 2027 

  

475 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.49 
Construire Dispensar Uman în 
comuna Drăgotești, jud. Dolj 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, POS 
AP 2, PNS 
2021 - 
2027, CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

476 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.50 

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

Nr. cabinete 
înfiiințate 

Buget 
local, POS 
AP 2, PNS 
2021 - 
2027, CNI 

  

477 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.51 
Construire, amenajare și 
dotare Centru pentru Bătrâni 
în Com. Cerăț 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
POIDS P5, 
POIDS P6, 
PNS 2021 
- 2027 

  

478 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.52 
Înființare centru de medical în 
comuna Celaru 

Nr. de centre 
înființate 

Buget 
local, POS 
PNS 2021 
- 2027, 
CNI 

  

479 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.53 
Înființare centru de 
permanență pe raza Comunei 
Cârcea 

Nr. reabilitări 

Buget 
local, 
POIDS P5, 
POIDS P6, 
PNS 2021 
- 2027 

  

480 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.54 
Înființarea centru de zi pe raza 
Comunei Cârcea 

Nr. reabilitări 

Buget 
local, 
POIDS P5, 
POIDS P6, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

irea 
serviciilor 
publice  

PNS 2021 
- 2027 

481 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.55 

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

Nr. servicii 
îmbunătățite 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

990.061 

482 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.56 
Construire și dotare dispensar 
uman și cabinet stomatologic  
în comuna Goiești 

Nr. cabinete  

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

500.000 

483 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.57 
Cabinet stomatologic în 
Măceșu de Sus 

Nr. cabinete 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

500.000 

484 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.58 
Construire și dotare 
”Dispensar Uman” sat 
Predești, comuna Predești 

Nr. 
dispensare  

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

serviciilor 
publice  

485 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.59 
Constructie dispensar medical 
și dotare cu echipamentele 
necesare în comuna Scăești  

Nr. 
dispensare 

CNI, POR 
AP5 

  

486 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.60 
Construcție și amenajare 
Centru bătrâni în comuna 
Scăești 

Nr. centre 
construite 

CNI, POR 
AP5 

  

487 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.61 
Centrul de permanență  în 
comuna Ciupercenii Noi 

Nr. centre 
înființate 

Buget 
local, CNI, 
PNDL, 
POR AP5 

  

488 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

1.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de urgență ̆ 

M 1.2.4.3 

Creșterea accesului la 
servicii medicale a 
populației 
marginalizate 

1.2.3.62 
Achiziție amubulanță în 
comuna Ciupercenii Noi 

Nr. 
amubulanțe 

Buget 
local, CNI, 
PNDL, 
POR AP5 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

489 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.5.2 

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

1.2.4.1 Modernizare centru civic 
Nr. de 
modernizări 

POAT; 
POR 2021-
2027; 
PNRR 

  

490 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.5.2 

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

1.2.4.2 
Îmbunătățirea condițiilor 
pentru persoane vârstnice în 
parteneriat cu Dj Dolj 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

491 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.5.2 

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

1.2.4.3 
Îmbunatățirea condițiilor 
sociale 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

492 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.5.2 

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

1.2.4.4 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   

493 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.5.2 

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

1.2.4.5 

Servicii sociale oferite 
populației vulnerabile  în 
comuna Ciupercenii Noi 

Nr. servicii 
sociale 

CNI, POR 
AP5 

  

494 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.5.3 

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

1.2.4.6 
Înființare cămin pentru 
vârstnici (azil) 

Nr. reabilitări 
Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  



 
S t r a t eg i a  d e  de z vo l t a r e  a  J ud e ț u l u i  Do l j  2 021 - 2 027  

 

  
 

Pagina 152 

Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare 
strategică 

(DDs)/Obiectiv 
de Dezvoltare 
comun (ODc) - 

SDJ 

Obiectiv 
strategic 

(SDJ) 
Axa prioritară (SDJ) 

COD 
Măsură 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

pentru persoanele cu 
handicap etc.) 

495 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.5.3 

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

1.2.4.7 

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

Nr. de 
locuințe 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

496 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.5.3 

Promovarea construirii 
și modernizării de 
creșe, dar și a 
infrastructurii de 
furnizare a altor 
servicii sociale 
identificate ca fiind 
necesare la nivel de 
județ (centre de zi sau 

1.2.4.8 
Cămin de bătrâni comuna 
Piscu Vechi 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
POIDS P5, 
POIDS P6, 
PNS 2021 
- 2027 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

rezidențiale pentru 
persoanele în vârstă, 
servicii de asistență la 
domiciliu, centre 
pentru refugiați, centre 
pentru persoanele cu 
handicap etc.) 

497 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.5.3 

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

1.2.4.9 Centru de îngrijiri paleative Nr. reabilitări 

Buget 
local, POS 
AP 2, PNS 
2021 - 
2027, CNI 

  

498 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.5.3 

Promovarea construirii 
și modernizării de 
creșe, dar și a 
infrastructurii de 
furnizare a altor 
servicii sociale 
identificate ca fiind 
necesare la nivel de 
județ (centre de zi sau 

1.2.4.10 
Cămin de bătrâni  în comuna 
Ciupercenii Noi 

Nr. cămine 
CNI, POR 
AP5 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

rezidențiale pentru 
persoanele în vârstă, 
servicii de asistență la 
domiciliu, centre 
pentru refugiați, centre 
pentru persoanele cu 
handicap etc.) 

499 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.1 
Modernizare şi dotare Cămine 
Culturale Basarabi, Golenţi, 
Ciupercenii Vechi 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, 
PNRR 

1.000.000 

500 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.2 
Renovare cămin cultural în 
comuna Pleșoi 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

  

501 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.3 
Reabilitare Biblioteca comuna 
Ostroveni 

Nr. reabilitări 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027, PAP, 
POR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

502 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.4 

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

Nr.de 
reabilitări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027 

  

503 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.5 
Construire Bibliotecă 
comunală, com Murgași 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027, PAP, 
POR 

  

504 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.6 
Dotare camine culturale  în 
comuna Moțăței  

Nr. cămine 
modernizate 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027 

20.000 

505 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.7 
Restaurare consolidare 
Biserica „Sfântul Ierarh 
Nicolae” din sat Motăței 

Nr. biserici 
modernizate 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

506 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.8 

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

Nr. clădiri 
modernizate 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

  

507 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.9 
Construire a unui Centru 
social multifuncțional  în 
comuna Coțofenii din Față 

Nr. centre 
înființate 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027, PAP, 
POR 

  

508 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.10 
Modernizare și dotare Cămin 
Cultural Ghizdăvești comuna 
Celaru 

Nr. cămine 
modernizate 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

400.000 

509 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.11 

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

Nr. clădiri 
modernizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

10.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

510 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.12 
Construire și dotare cămin 
cultural în comuna Ghindeni, 
județul Dolj 

Nr. clădiri 
construite 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

902.846 

511 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.13 
Reabilitare cămin cultural 
Orodel  

Nr. cămine 
modernizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

512 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.14 
Extindere și reabilitare „Cămin 
Cultural’’ sat Predești, comuna 
Predești 

Nr. clădiri 
reabilitate 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

385.000 

513 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.15 
Reabilitare, modernizarea și 
dotarea Căminului Cultural 
Rojiște 

Nr. cămine 
modernizate 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

500.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

514 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.16 
Reabilitare și modernizare 
Cămin Cultural în sat Scăești 

Nr. cămine 
modernizate 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

  

515 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.1 

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

1.2.5.17 

Reabilitare și modernizare 
Cămin Cultural în sat Valea lui 
Patru și dotarea cu 
echipamente, în comuna 
Scăești  

Nr. cămine 
modernizate 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

  

516 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.18 
Înființarea a trei centre pentru 
tineret în satele Basarabi, 
Golenți și Ciupercenii Vechi 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 

2.000.000 

517 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.19 
Construire baza sportiva în 
Municipiul Calafat 

Nr. de baze 
sportive 

Buget 
local, 
PNRR 

2.000.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

518 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.20 Construire sală de sport 
Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

  

519 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.21 
Amenajarea și dotarea unor 
baze sportive în comuna 
Terpezița 

Nr. de baze 
sportive 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

  

520 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.22 
Amenajare teren de fotbal în 
comuna Scăești 

Nr. de 
terenuri 

Buget 
local; CNI; 
POR 

  

521 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.23 
Construire mini teren de sport 
în comuna Pielești 

Nr. de 
terenuri 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

522 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.24 
Stadion sintetic în comuna 
Ostroveni 

Nr. de 
terenuri 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, POR  

  

523 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.25 
Construire sală de sport 
(Amenajare baza sportivă) în 
comuna Murgași 

Nr.de 
reabilitări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

  

524 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.26 
Înfiinţare echipă de dansuri 
populare în comuna Moțăței  

Nr. 
ansambluri 
înființate 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, POR  

10.000 

525 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.27 

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

Nr. săli 
construite 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

200.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

526 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.28 
Reamenajare stadion comunal 
în satul Moțăței 

Nr. 
stadioane 
modernizate 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, POR  

  

527 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.29 

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

Nr. achiziții 
Buget 
local; CNI; 
POR 

  

528 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.30 
Amenajare baze sportive în 
comuna Giubega 

Nr. de 
terenuri 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

  

529 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.31 
Construire sală de sport în 
comuna Ghindeni 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

530 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.32 
Construire și amenajare 
complex sportiv în comuna 
Ghindeni 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

  

531 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.33 
Înființare spațiu de recreere în 
comuna Ghindeni 

Nr. de spații 
verzi 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027, PAP, 
POR 

  

532 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.34 
Construire sală de sport în 
comuna Drăgotești 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

  

533 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.35 
Construcție teren sintetic în 
comuna Drăgotești 

Nr. de 
terenuri 

Buget 
local; CNI; 
POR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

534 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.36 
Modernizare teren de sport în 
comuna Drăgotești 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

  

535 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.37 
Construirea unei baze sportive 
în comuna Desa 

Nr. baze 
sportive 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

  

536 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.38 
Construirea unei săli de sport 
în comuna Coțofenii din față 

Nr. săli 
construite 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

  

537 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.39 
Modernizare Bază Sportivă – 
teren fotbal din sat Coțofenii 
din Față 

Nr. baze 
modenizate 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

538 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.40 
Construire sală de sport în 
comuna Celaru 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

  

539 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.41 
Construire sală de sport 
multifuncțională 

Nr. reabilitări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

  

540 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.42 
Construire sală de sport 
multifuncțională în comuna 
Cârcea 

Nr. săli 
construite 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

541 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.43 
Înființare părculețe cu loc de 
joacă în zona Banu Mărăcine 
în comuna Cârcea 

Nr. parcuri 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

542 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.44 
Înființare părculețe cu loc de 
joacă în zona Pelendava în 
comuna Cârcea 

Nr. parcuri 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

543 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.45 
Înființare părculețe cu loc de 
joacă în zona Metro în 
comuna Cârcea 

Nr. parcuri 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

544 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.46 
Înființare complex sportiv 
Comuna Coțofenii din Dos, 
Județul Dolj  

Nr. servicii 
înființate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

50.000 

545 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.47 
Construire ”Sală de Sport ” sat 
Predești, comuna Predești 

Nr. săli 
construite 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

546 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.48 
Construire ”Parc Recreativ” 
sat Predești, comuna Predești 

Nr. parcuri  

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

  

547 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.49 
Construcție sală de sport în 
cadrul Școlii Generale Scăești 

Nr. săli 
construite 

CNI, POR 
AP5 

  

548 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.50 
Înfiinițare teren de sport în sat 
Valea lui Patru în comuna 
Scăești 

Nr. terenuri 
CNI, POR 
AP5 

  

549 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.51 

Sală mutifuncțională și bazin 
de înot copii  în comuna 
Ciupercenii Noi 

Nr. săli 
construite 

CNI, POR 
2021-2027 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

550 
DDS1. 
Îmbunătățirea 
calității locuirii 

OS.1.2. 
Sprijin 
pentru 
îmbunătăț
irea 
serviciilor 
publice  

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

M 1.2.6.4 

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

1.2.5.52 
Infrastructură și club al copiilor 
în comuna Ciupercenii Noi 

Nr. cluburi  

Buget 
local, CNI, 
PNDL, 
POR AP5 

  

551 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.1. 
Sprijinirea 
industriei 

2.1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii de suport 
pentru afaceri 

M 2.1.1.1 

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

2.1.1.1 
Înființare incubator de afaceri 
și parc tehnologic în mun. 
Băilești 

Nr. de 
incubatoare 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

552 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.1. 
Sprijinirea 
industriei 

2.1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii de suport 
pentru afaceri 

M 2.1.1.1 

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

2.1.1.2 
Înfiinţare parc industrial pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii 

Nr. de 
parcuri 
industriale 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

3.000.000 

553 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.1. 
Sprijinirea 
industriei 

2.1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii de suport 
pentru afaceri 

M 2.1.1.1 

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

2.1.1.3 

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

Nr. parcuri 
incustriale  

CNI, POR 
AP5 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

inovatoare în domenii 
RIS 

554 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.1. 
Sprijinirea 
industriei 

2.1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii de suport 
pentru afaceri 

M 2.1.1.2 

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

2.1.1.4 
Dezvoltarea unui mediu de 
afaceri 

Nr. de 
dezvoltări 

Buget 
local, 
PNRR 

  

555 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.1. 
Sprijinirea 
industriei 

2.1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii de suport 
pentru afaceri 

M 2.1.1.3 

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

2.1.1.5 
Înființare start-up-uri în 
domeniu securității cibenetice 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

intensificarea 
transferului rezultatelor 
CDI către mediul de 
afaceri 

556 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.1. 
Sprijinirea 
industriei 

2.1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii de suport 
pentru afaceri 

M 2.1.1.4 

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

2.1.1.6 
Înființare Hub Digital Skils - 
înființare centre dotate digital 
skils (parteneriat cu UCV) 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

557 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.1. 
Sprijinirea 
industriei 

2.1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii de suport 
pentru afaceri 

M 2.1.1.5 

Sprijin pentru 
antreprenoriat durabil, 
lansarea de noi afaceri 
și dezvoltarea / 
diversificarea 
activităților IMM-urilor 
existente în sectoare 
inovatoare, creative și 
durabile orientate spre 

2.1.1.7 
Creare zonă industrială Piscu 
Vechi 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, POR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

digitalizare, tehnologii 
noi inovatoare, 
eficiență energetică, 
reducerea deșeurilor, 
protecția mediului, 
economie circulară 
etc. 

558 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.1. 
Sprijinirea 
industriei 

2.1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii de suport 
pentru afaceri 

M 2.1.1.5 

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

2.1.1.8 
Înființare zona industrială 
Piscu Vechi 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, POR 

  

559 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.1. 
Sprijinirea 
industriei 

2.1.2. Sprijin pentru 
dezvoltarea sectoarelor 
economice care 
valorifică resurse locale  

M 2.1.2.5 

Diversificarea 
economiei prin 
înființarea de noi 
afaceri în industria 
prelucrătoare, în 
industriile emergente 
care valorifică materia 
primă primă 
accesibilă, din 

2.1.2.1 
Investiţii în activităţi 
economice din sectorul 
industriei și al serviciilor 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, POR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

agricultură, cu măsuri 
de durabilitate și 
eficiență energetică 

560 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.1. Încurajarea 
turismului 

M 2.3.1.6 

Sprijin pentru 
creșterea calității 
serviciilor turistice prin 
organizarea în 
parteneriat sau 
sprijinirea organizării 
unor cursuri de 
formare profesională 
în domeniul turismului 

2.3.1.1 

Încurajarea deschiderii unor 
ateliere cu specific local, 
tradițional în comuna 
Ostroveni 

      

561 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

2.2.1. Încurajarea 
dezvoltării 
legumiculturii și a 
viticulturii 

M 2.2.1.1 

Dezvoltarea de 
infrastucturi pentru 
colectarea, 
procesarea, 
depozitarea și 
comercializarea 
produselor agricole 

2.2.1.1 
Construirea unui laborator de 
analiză pentru cereale şi 
legume în Municipiul Calafat 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 

1.500.000 

562 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

2.2.1. Încurajarea 
dezvoltării 
legumiculturii și a 
viticulturii 

M 2.2.1.1 

Dezvoltarea de 
infrastucturi pentru 
colectarea, 
procesarea, 
depozitarea și 
comercializarea 
produselor agricole 

2.2.1.2 Modernizare târg  
Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

563 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

2.2.1. Încurajarea 
dezvoltării 
legumiculturii și a 
viticulturii 

M 2.2.1.1 

Dezvoltarea de 
infrastucturi pentru 
colectarea, 
procesarea, 
depozitarea și 
comercializarea 
produselor agricole 

2.2.1.3 
Înfiinţare centru de colectare şi 
prelucrare fructe, 46 legume şi 
cereale 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

1.000.000 

564 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

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

M 2.2.2.1 

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

2.2.2.1 

Sprijinirea reconstruirii stațiilor 
și antenelor de irigații  în 
comuna Ciupercenii Noi 

Nr. stații 
irigații 

CNI, POR 
AP5 

  

565 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

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

M 2.2.2.2 

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

2.2.2.2 
Amenajări piscicole în comuna 
Ostroveni 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, PAP 

  

566 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

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

M 2.2.2.2 

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

2.2.2.3 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, POR 

  

567 
DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

2.2.2. Sprijinirea 
dezvoltării agriculturii 
ecologice, creșterea 

M 2.2.2.2 

Sprijinirea 
întreprinderilor cu 
activitate în domeniile 
de creștere a 

2.2.2.4 

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

Nr. locuri de 
muncă 

Buget 
local, 
POEO 

  



 
S t r a t eg i a  d e  de z vo l t a r e  a  J ud e ț u l u i  Do l j  2 021 - 2 027  

 

  
 

Pagina 174 

Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare 
strategică 

(DDs)/Obiectiv 
de Dezvoltare 
comun (ODc) - 

SDJ 

Obiectiv 
strategic 

(SDJ) 
Axa prioritară (SDJ) 

COD 
Măsură 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

diversificare și 
perseverență 

animalelor, prelucrarea 
lemnului și pescuit 

animalelor, prelucrare 
a lemnului și pescuit 

568 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

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

M 2.2.2.2 

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

2.2.2.5 
Bălți de pescuit și agrement  
în comuna Ciupercenii Noi 

Nr. bălți 
Buget 
local,CNI, 
POR, PAP 

  

569 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

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

M 2.2.3.1 

Promovarea la nivel 
local de programe de 
sprijin pentru cei care 
doresc să pornească o 
afacere cu profil 
agricol în mediul rural 

2.2.3.1 

Amenajarea piață de 
desfacere produse agro-
alimentare în comuna 
Terpezița 

Nr. de piețe Buget local   

570 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

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

M 2.2.3.1 

Promovarea la nivel 
local de programe de 
sprijin pentru cei care 
doresc să pornească o 
afacere cu profil 
agricol în mediul rural 

2.2.3.2 

Amenajare piață pentru 
desfacere produse 
agroalimentare în comuna 
Ostroveni 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   

571 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

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

M 2.2.3.1 

Promovarea la nivel 
local de programe de 
sprijin pentru cei care 
doresc să pornească o 
afacere cu profil 
agricol în mediul rural 

2.2.3.3 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   

572 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

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

M 2.2.3.1 

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

2.2.3.4 

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

Nr. piețe 
amenajate 

Buget local 100.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

afacere cu profil 
agricol în mediul rural 

573 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

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

M 2.2.3.1 

Promovarea la nivel 
local de programe de 
sprijin pentru cei care 
doresc să pornească o 
afacere cu profil 
agricol în mediul rural 

2.2.3.5 

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

Nr. târguri 
înființate 

Buget local 50.000 

574 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

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

M 2.2.3.1 

Promovarea la nivel 
local de programe de 
sprijin pentru cei care 
doresc să pornească o 
afacere cu profil 
agricol în mediul rural 

2.2.3.6 
Construire piață 
agroalimentară în comuna 
Ciupercenii Noi 

Nr. de piețe Buget local   

575 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

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

M 2.2.3.1 

Promovarea la nivel 
local de programe de 
sprijin pentru cei care 
doresc să pornească o 
afacere cu profil 
agricol în mediul rural 

2.2.3.7 Înființare piață en-gros Nr. de piețe Buget local   

576 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.2. 
Sprijinirea 
agriculturi
i 

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

M 2.2.3.1 

Promovarea la nivel 
local de programe de 
sprijin pentru cei care 
doresc să pornească o 
afacere cu profil 
agricol în mediul rural 

2.2.3.8 
Valorificarea potențialului 
agricol 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   

577 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.1. Încurajarea 
turismului 

M 2.3.1.2 

Promovarea 
obiectivelor turistice 
relevante la nivel de 
județ prin campanii  

2.3.1.1 

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

Nr. ciruite 
culturale  

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 

1.000.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

CNI; 
PODD; 
AFM 

578 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.1. Încurajarea 
turismului 

M 2.3.1.2 

Promovarea 
obiectivelor turistice 
relevante la nivel de 
județ prin campanii  

2.3.1.2 
Festivalul cultural Amza Pellea 
în municipiul Băilești 

Nr. festivale 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

500.000 

579 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.1. Încurajarea 
turismului 

M 2.3.1.2 

Promovarea 
obiectivelor turistice 
relevante la nivel de 
județ prin campanii  

2.3.1.3 
Festivalul Juveţi de Băileşti în 
municipiul Băilești 

Nr. festivale 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

300.000 

580 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.1. Încurajarea 
turismului 

M 2.3.1.2 

Promovarea 
obiectivelor turistice 
relevante la nivel de 
județ prin campanii  

2.3.1.4 
Festivalul Zaibărului în 
municipiul Băilești 

Nr. festivale 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

500.000 

581 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 

2.3.2.1 
Crearea de atracții turistice în 
zona Dunării în parteneriat cu 
alte instituții 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

creșterea calității 
serviciilor turistice 

582 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.2 
Construirea unui Port turistic 
în municipiul Calafat 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 

2.000.000 

583 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.3 
Amenajarea turistică a malului 
Dunării, zona Debarcader - 
Bascov 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

2.500.000 

584 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.4 
Construirea unui muzeu al 
muzicii folk 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 

1.000.000 

585 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.5 
Construirea unui amfiteatru in 
orasul Calafat 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 

1.000.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

586 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.6 
Îmbunătățirea patrimoniului 
cultural - Crama Zaibarului 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

587 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.7 
Îmbunătățirea patrimoniului 
cultural - modernizare 
bibloteca municipală 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, 
PNRR 

  

588 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.8 
Îmbunătățirea patrimoniului 
cultural - modernizarea zonei 
Cilieni 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, 
PNRR 

  

589 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.9 
Identificarea, restaurarea și 
conservarea obiectivelor de 
patrimoniu la nivelul 
Municipiului Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

590 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.10 

Investiţii pentru dezvoltarea 
turismului 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   

591 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.11 
Investiţii pentru dezvoltarea 
infrastructurii structurilor 
culturale 

Nr. reabilitări 
Buget 
local, 
PNRR 

  

592 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.12 

Situația Monumentelor istorice 
aflate în propietatea U.A.T-ului 
Celaru (Monumentul Istoric 
Răscoala țăranului 1907) 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   

593 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.13 
Construirea unui complex 
turistic și de agrement în 
comuna Terpezița 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 

  

594 
DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 

2.3.2.14 
Construire sală de sport în 
comuna Ostroveni 

Nr. reabilitări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

diversificare și 
perseverență 

resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

PNDL, 
PNRR 

595 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.15 
Construire complex turistic și 
de agrement în comuna 
Giubega 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 

  

596 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.16 
Construire și dotare cămin 
cultural în comuna Ghindeni 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

  

597 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.17 
Înființarea unui Centru de 
Tineret, cu dotările aferente 
comuna Coțofenii din față 

Nr. centre 
înființate 

Buget 
local; CNI; 
POEO 

  

598 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

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

Nr. stațiuni  
CNI, POR 
AP5 

  



 
S t r a t eg i a  d e  de z vo l t a r e  a  J ud e ț u l u i  Do l j  2 021 - 2 027  

 

  
 

Pagina 181 

Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare 
strategică 

(DDs)/Obiectiv 
de Dezvoltare 
comun (ODc) - 

SDJ 

Obiectiv 
strategic 

(SDJ) 
Axa prioritară (SDJ) 

COD 
Măsură 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

599 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.1 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale și 
creșterea calității 
serviciilor turistice 

2.3.2.19 

Parc de rulote în comuna 
Ciupercenii Noi 

Nr. parcuri 
rulote 

CNI, POR 
AP5 

  

600 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.2 

Restaurarea 
obiectivelor culturale și 
naturale și crearea 
unor structuri suport 

2.3.2.20 
Reabilitarea Muzeului de Arta 
Calafat 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, 
PNRR 

4.000.000 

601 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.2 

Restaurarea 
obiectivelor culturale și 
naturale și crearea 
unor structuri suport 

2.3.2.21 
Amenajarea peisagistica a 
curtii Muzeului de Arta 72 
Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

1.000.000 

602 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.2 

Restaurarea 
obiectivelor culturale și 
naturale și crearea 
unor structuri suport 

2.3.2.22 
Revitalizare Centrul Istoric - 
zona Piața Veche - Felix 
Aderca 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, 
PNRR 

  

603 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.2 

Restaurarea 
obiectivelor culturale și 
naturale și crearea 
unor structuri suport 

2.3.2.23 

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

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, 
PNRR 

  

604 
DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.2 

Restaurarea 
obiectivelor culturale și 
naturale și crearea 
unor structuri suport 

2.3.2.24 
Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea căminelor culturale în 
comuna Terpezița 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

diversificare și 
perseverență 

605 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.2 

Restaurarea 
obiectivelor culturale și 
naturale și crearea 
unor structuri suport 

2.3.2.25 
Reabilitarea bisericilor și 
construirea de biserici noi în 
comuna Terpezița 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027 

  

606 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.2 

Restaurarea 
obiectivelor culturale și 
naturale și crearea 
unor structuri suport 

2.3.2.26 
Rconstrucție capelă pentru 
cele 5 sate din comună în 
comuna Terpezița 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027 

  

607 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.2 

Restaurarea 
obiectivelor culturale și 
naturale și crearea 
unor structuri suport 

2.3.2.27 
Reabilitare monumente 
istorice în comuna Moțăței  

Nr. 
monumente 
reabilitate 

Buget 
local; POR 

  

608 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.2 

Restaurarea 
obiectivelor culturale și 
naturale și crearea 
unor structuri suport 

2.3.2.28 

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

Nr. biserici 
modernizate 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027 

  

609 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.2 

Restaurarea 
obiectivelor culturale și 
naturale și crearea 
unor structuri suport 

2.3.2.29 

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

Nr. biblioteci 
modernizate 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027, PAP, 
POR 

  

610 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.2 

Restaurarea 
obiectivelor culturale și 
naturale și crearea 
unor structuri suport 

2.3.2.30 
Reabilitare, modernizare 
biserici comuna Coțofenii din 
Față 

Nr. biserici 
modernizate 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

611 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.2 

Restaurarea 
obiectivelor culturale și 
naturale și crearea 
unor structuri suport 

2.3.2.31 
Reabilitare Biblioteca 
comunală în sat Scăești 

Nr. biblioteci 
modernizate 

CNI, POR 
AP5 

  

612 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.2 

Restaurarea 
obiectivelor culturale și 
naturale și crearea 
unor structuri suport 

2.3.2.32 
Reabilitarea bisericilor de pe 
raza comunei Scăești 

Nr. biserici 
reabilitate 

CNI, POR 
AP5 

  

613 

DDS2. 
Economie – 
prosperitate prin 
diversificare și 
perseverență 

OS.2.3. 
Sprijinirea 
turismului 

2.3.2. Modernizarea 
infrastructurii turistice 

M 2.3.2.3 

Dezvoltarea de trasee 
turistice și promovarea 
acestora în mediul de 
profil, modernizarea și 
dezvoltarea de 
marcaje turistice 
pentru trasee existente 
și altele noi, 
dezvoltarea căilor de 
acces către diferitele 
monumente istorice, 
muzee, alte obiective, 
renovarea acestora 
etc.  

2.3.2.33 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

2.000.000 

614 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

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

M 3.1.1.2 

Extinderea și 
modernizarea 
Sistemului de 
Management Integrat 
al Deșeurilor Dolj 

3.1.1.1 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local; AFM, 
PODD, 
PNS 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

615 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

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

M 3.1.1.2 

Extinderea și 
modernizarea 
Sistemului de 
Management Integrat 
al Deșeurilor Dolj 

3.1.1.2 
Achiziționarea unei mașini 
pentru colectarea gunoiului 
menajer în comuna Terpezița 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local; AFM, 
PODD, 
PNS 

  

616 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

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

M 3.1.1.3 

Înființarea sistemelor 
integrate de colectare 
a deșeurilor agricole 
compostabile 
(platformă comunală, 
platforme individuale 
pentru fermierii mici și 
mijlocii și echipamente 
personalizate pentru 
gestionarea 
compostului) 

3.1.1.3 
Crearea unei platforme de 
deșeuri biodegradabile la 
nivelul orașului Dăbuleni 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

617 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

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

M 3.1.1.3 

Înființarea sistemelor 
integrate de colectare 
a deșeurilor agricole 
compostabile 
(platformă comunală, 
platforme individuale 
pentru fermierii mici și 
mijlocii și echipamente 
personalizate pentru 
gestionarea 
compostului) 

3.1.1.4 
Realizarea unei platforme 
pentru colectarea gunoiului în 
comuna Terpezița 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local; AFM, 
PODD, 
PNS 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

618 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

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

M 3.1.1.3 

Înființarea sistemelor 
integrate de colectare 
a deșeurilor agricole 
compostabile 
(platformă comunală, 
platforme individuale 
pentru fermierii mici și 
mijlocii și echipamente 
personalizate pentru 
gestionarea 
compostului) 

3.1.1.5 
Înființare bioreactor-compost 
în comuna Sadova 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local; AFM, 
PODD, 
PNS 

  

619 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

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

M 3.1.1.3 

Înființarea sistemelor 
integrate de colectare 
a deșeurilor agricole 
compostabile 
(platformă comunală, 
platforme individuale 
pentru fermierii mici și 
mijlocii și echipamente 
personalizate pentru 
gestionarea 
compostului) 

3.1.1.6 
Ciur rotativ pentru sortarea și 
procesarea deșeurilor în 
comuna Sadova 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local; AFM, 
PODD, 
PNS 

  

620 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

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

M 3.1.1.3 

Înființarea sistemelor 
integrate de colectare 
a deșeurilor agricole 
compostabile 
(platformă comunală, 
platforme individuale 
pentru fermierii mici și 
mijlocii și echipamente 
personalizate pentru 

3.1.1.7 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

gestionarea 
compostului) 

621 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

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

M 3.1.1.3 

Înființarea sistemelor 
integrate de colectare 
a deșeurilor agricole 
compostabile 
(platformă comunală, 
platforme individuale 
pentru fermierii mici și 
mijlocii și echipamente 
personalizate pentru 
gestionarea 
compostului) 

3.1.1.8 
Stație de compostare deșeuri 
biodegradabile în comuna 
Cârcea 

Nr. stații de 
compostare 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

622 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

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

M 3.1.1.3 

Înființarea sistemelor 
integrate de colectare 
a deșeurilor agricole 
compostabile 
(platformă comunală, 
platforme individuale 
pentru fermierii mici și 
mijlocii și echipamente 
personalizate pentru 
gestionarea 
compostului) 

3.1.1.9 

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

Nr. centre 
colectare 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

623 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 

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

M 3.1.1.3 

Înființarea sistemelor 
integrate de colectare 
a deșeurilor agricole 
compostabile 
(platformă comunală, 

3.1.1.10 Platformă de colectare a 
gunoiului menajer  în comuna 
Ciupercenii Noi 

Nr. platfome  
CNI, POR 
AP5 

  



 
S t r a t eg i a  d e  de z vo l t a r e  a  J ud e ț u l u i  Do l j  2 021 - 2 027  

 

  
 

Pagina 187 

Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare 
strategică 

(DDs)/Obiectiv 
de Dezvoltare 
comun (ODc) - 

SDJ 

Obiectiv 
strategic 

(SDJ) 
Axa prioritară (SDJ) 

COD 
Măsură 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

managem
entul 
deșeurilor 

managementului 
deșeurilor 

platforme individuale 
pentru fermierii mici și 
mijlocii și echipamente 
personalizate pentru 
gestionarea 
compostului) 

624 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

M 3.1.2.1 

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

3.1.2.1 
Înființarea sistemului de 
monitorizare a aerului și a 
zgomotului 

Nr. de 
sisteme 

Buget 
local, 
PNRR 

  

625 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

M 3.1.2.1 

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

3.1.2.2 Senzori de zgomot si mediu 
Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

626 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

M 3.1.2.1 

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

3.1.2.3 
Echipamente de 
decontaminare în comuna 
Ciupercenii Noi 

Nr. 
echipamente 

CNI, POR 
AP5 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

627 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

M 3.1.2.3 

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

3.1.2.4 
Lucrări de amenajare curs 
pârâu 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

628 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

M 3.1.2.3 

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

3.1.2.5 
Supraânălțare dig și 
consolidare mal în zona 
localității Ciupercenii Vechi 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

1.250.000 

629 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

M 3.1.2.3 

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

3.1.2.6 
Achiziționare unui sistem de 
alertă timpurie și informare în 
timp real 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR,, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

630 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

M 3.1.2.3 

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

3.1.2.7 
Lucrări de decolmatare și 
consolidare a malurilor 
pârâurilor și cursurilor de apă, 
în comuna Sălcuța 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

631 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

M 3.1.2.3 

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

3.1.2.8 
Amenajare curs de apă pârâu 
Sadovița în comuna Sadova 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

632 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

M 3.1.2.3 

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

3.1.2.9 
Îmbunătăţirea calităţii mediului 
înconjurător 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local; AFM, 
PODD, 
PNS 

  

633 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

M 3.1.2.3 

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

3.1.2.10 
Decolmatare lac de acumulare 
din comuna Perișor 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local; AFM, 
PODD, 
PNS 

  

634 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

M 3.1.2.3 

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

3.1.2.11 
Construit luciu de apă 4 ha în 
comuna Drăgotești 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

635 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.1. 
Protejare
a 
mediului 
și 
managem
entul 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

M 3.1.2.3 

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

3.1.2.12 

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

Nr. 
intervenții  

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

636 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 
Îmbunatățirea eficienței 
energetice a clădirilor publice 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

637 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.2 
Reabilitarea energetică a 
clădirilor instituțiilor publice 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, 
PNRR 

1.500.000 

638 
ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 

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 

3.2.1.3 
Reabilitare clădiri publice - 
Biblioteca Municipiului Calafat 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, 
PNRR 

1.500.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

sustenabilă a 
teritoriului 

eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

care furnizează servicii 
publice 

639 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.4 
Reabilitarea şi modernizarea 
Casei de Cultură a 
Municipiului Calafat 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, 
PNRR 

  

640 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.5 
Creșterea eficenței energetice 
pentru C8, C9, C10, C11, C12 
Str. Filantropia Nr. 1 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

641 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.6 

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

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 

  

642 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.7 

Eficientizarea energetică 
(termosistem) a clădirilor 
administrative situate în satul 
Bușteni, str. Primariei, nr.1 

Nr. reabilitări 
Buget 
local, CNI, 
AFM 

  

643 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.8 

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

Nr. clădiri 
eficientizate 

Buget 
local; CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

644 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.9 

Modernizare clădiri publice 
pentru reducerea consumului 
de combustibil în comuna 
Celaru 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 

  

645 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.10 

Reabilitare termică pentru 
îmbunătățirea eficenței 
energetice a Centrului Cultural 
Sportiv 

Nr. reabilitări 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, 
PNDL, 
PNRR 

  

646 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.11 
Îmbunătățirea eficienței 
energetice a clădirilor publice 
din orașul Dăbuleni, Jud. Dolj 

Nr. clădiri 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

2.500.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

647 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.12 

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

Nr. clădiri 

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

  

648 

     

  

 

Nr. reabilitări 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027 

  

649 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.14 

Reabilitare termică pentru 
îmbunătățirea eficenței 
energetice a clădirilor Liceului 
Constantin Ianculescu 

Nr. reabilitări 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 

  

650 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

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 

3.2.1.15 

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

Nr. clădiri 
modernizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

460.000 



 
S t r a t eg i a  d e  de z vo l t a r e  a  J ud e ț u l u i  Do l j  2 021 - 2 027  

 

  
 

Pagina 195 

Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare 
strategică 

(DDs)/Obiectiv 
de Dezvoltare 
comun (ODc) - 

SDJ 

Obiectiv 
strategic 

(SDJ) 
Axa prioritară (SDJ) 

COD 
Măsură 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

651 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.16 
Eficientizare energetică școală 
și primarie Afumați 

Nr. clădiri 
eficientizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

652 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.17 
Reablitare și modernizare 
școala gimnazială Afumați 
Corp C1 

Reducere 
consum 
energetic 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

800.000 

653 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica

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 

3.2.1.18 

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

Nr. servicii  

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 

17.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

rea 
furnizării 
energiei 

PODD; 
AFM 

654 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.19 

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

Nr. clădiri 
eficientizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

655 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
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 

3.2.1.20 
Reabilitare termică pentru 
îmbunătățirea eficenței 
energetice a Centrului Medical 

Nr. reabilitări 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 

  

656 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica

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

M 3.2.1.2 

Sprijin pentru 
eficientizarea 
energetică a clădirilor 
rezidențiale 

3.2.1.21 
Reabilitare termică clădiri 
publice și rezidențiale 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

rea 
furnizării 
energiei 

657 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

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

M 3.2.2.1 

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

3.2.2.1 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

658 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

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

M 3.2.2.1 

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

3.2.2.2 
Înființare parc fotovoltaic cu o 
putere instalată de 320kw, în 
comuna Pielești 

Nr. de 
parcuri 
fotovoltaice 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

utilizarea surselor de 
energie regenerabilă 
(RES) 

659 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

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

M 3.2.2.1 

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

3.2.2.3 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, POR, 
POCIDIF 

  

660 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

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

M 3.2.2.1 

Încurajarea 
diversificării surselor 
de energie - utilizarea 
panourilor solare, a 
energiei eoliene – 
continuarea investițiilor 
în parcuri eoliene, 
fotovoltaice, studiul 
identificării optime a 

3.2.2.4 
Înființare parcuri fotovoltaice în 
comuna Ostroveni 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

mixului energetic 
pentru judeţ, inclusiv 
înlocuirea încălzirii 
urbane ineficiente prin 
utilizarea surselor de 
energie regenerabilă 
(RES) 

661 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

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

M 3.2.2.1 

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

3.2.2.5 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

662 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

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

M 3.2.2.1 

Încurajarea 
diversificării surselor 
de energie - utilizarea 
panourilor solare, a 
energiei eoliene – 
continuarea investițiilor 
în parcuri eoliene, 
fotovoltaice, studiul 
identificării optime a 

3.2.2.6 
Construirea unui parc 
fotovoltaic în comuna Desa 

Nr. de 
parcuri 
fotovoltaice 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

mixului energetic 
pentru judeţ, inclusiv 
înlocuirea încălzirii 
urbane ineficiente prin 
utilizarea surselor de 
energie regenerabilă 
(RES) 

663 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

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

M 3.2.2.1 

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

3.2.2.7 

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

Nr. panouri 
achiziționate 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 

100.000 

664 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

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

M 3.2.2.1 

Încurajarea 
diversificării surselor 
de energie - utilizarea 
panourilor solare, a 
energiei eoliene – 
continuarea investițiilor 
în parcuri eoliene, 
fotovoltaice, studiul 
identificării optime a 

3.2.2.8 
Înființare panouri fotovoltaice 
în comuna Drăgotești 

Nr. de 
parcuri 
fotovoltaice 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

mixului energetic 
pentru judeţ, inclusiv 
înlocuirea încălzirii 
urbane ineficiente prin 
utilizarea surselor de 
energie regenerabilă 
(RES) 

665 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

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

M 3.2.2.1 

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

3.2.2.9 
Construire parc fotovoltaic în 
comuna Desa 

Nr. de 
parcuri 
fotovoltaice 

Buget 
local, POR, 
POCIDIF 

  

666 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

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

M 3.2.2.1 

Încurajarea 
diversificării surselor 
de energie - utilizarea 
panourilor solare, a 
energiei eoliene – 
continuarea investițiilor 
în parcuri eoliene, 
fotovoltaice, studiul 
identificării optime a 

3.2.2.10 
Înființare parc fotovoltaic 
necesar pentru alimentarea cu 
energie a clădirilor de interes 
public: sediu Primăriei Afumați 
, cămine culturale, școli , 
stadioane etc. 

Nr. de 
parcuri 
fotovoltaice 

Buget 
local, POR, 
POCIDIF 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

mixului energetic 
pentru judeţ, inclusiv 
înlocuirea încălzirii 
urbane ineficiente prin 
utilizarea surselor de 
energie regenerabilă 
(RES) 

667 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

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

M 3.2.2.1 

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

3.2.2.11 
Parc fotovoltaic în municipiul 
Băilești 

Reducere 
consum 
energetic 
(%) 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

2.000.000 

668 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

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

M 3.2.2.1 

Încurajarea 
diversificării surselor 
de energie - utilizarea 
panourilor solare, a 
energiei eoliene – 
continuarea investițiilor 
în parcuri eoliene, 
fotovoltaice, studiul 
identificării optime a 

3.2.2.12 
Panouri fotovoltaice în 
Măceșu de Sus 

Reducere 
consum(%) 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

1.000.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

mixului energetic 
pentru judeţ, inclusiv 
înlocuirea încălzirii 
urbane ineficiente prin 
utilizarea surselor de 
energie regenerabilă 
(RES) 

669 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

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

M 3.2.2.1 

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

3.2.2.13 
Înființare sisteme de energie 
regenerabilă 

Nr. de 
parcuri 
fotovoltaice 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

670 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

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

M 3.2.2.1 

Încurajarea 
diversificării surselor 
de energie - utilizarea 
panourilor solare, a 
energiei eoliene – 
continuarea investițiilor 
în parcuri eoliene, 
fotovoltaice, studiul 
identificării optime a 

3.2.2.14 Camp fotovoltaic (3.000 mp) 
Nr. de 
parcuri 
fotovoltaice 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

mixului energetic 
pentru judeţ, inclusiv 
înlocuirea încălzirii 
urbane ineficiente prin 
utilizarea surselor de 
energie regenerabilă 
(RES) 

671 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

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

M 3.2.2.1 

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

3.2.2.15 

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

  
Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

672 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

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

M 3.2.2.1 

Încurajarea 
diversificării surselor 
de energie - utilizarea 
panourilor solare, a 
energiei eoliene – 
continuarea investițiilor 
în parcuri eoliene, 
fotovoltaice, studiul 
identificării optime a 

3.2.2.16 
Montarea unui post de 
transformare electrică în 
comuna Giubega 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

mixului energetic 
pentru judeţ, inclusiv 
înlocuirea încălzirii 
urbane ineficiente prin 
utilizarea surselor de 
energie regenerabilă 
(RES) 

673 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

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

M 3.2.2.1 

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

3.2.2.17 
Montarea unui post de 
transformare electrică în 
comuna Desa 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 

  

674 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

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

M 3.2.2.1 

Încurajarea 
diversificării surselor 
de energie - utilizarea 
panourilor solare, a 
energiei eoliene – 
continuarea investițiilor 
în parcuri eoliene, 
fotovoltaice, studiul 
identificării optime a 

3.2.2.18 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

mixului energetic 
pentru judeţ, inclusiv 
înlocuirea încălzirii 
urbane ineficiente prin 
utilizarea surselor de 
energie regenerabilă 
(RES) 

675 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

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

M 3.2.2.1 

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

3.2.2.19 

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

Reducere 
consum(%) 

CNI, POR 
AP5 

1.000.000 

676 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

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

M 3.2.2.2 

Promovarea utilizării 
energiei verzi pentru 
instituțiile publice și 
pentru utilizatorii 
privați 

3.2.2.20 
Parc fotovoltaic în municipiul 
Calafat 

Nr. de 
parcuri 
fotovoltaice 

Buget 
local, 
PNRR 

3.500.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

677 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

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

M 3.2.2.2 

Promovarea utilizării 
energiei verzi pentru 
instituțiile publice și 
pentru utilizatorii 
privați 

3.2.2.21 
Construirea unui parc 
fotovoltaic 

Nr. de 
parcuri 
fotovoltaice 

Buget 
local, 
PNRR 

  

678 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

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

M 3.2.2.2 

Promovarea utilizării 
energiei verzi pentru 
instituțiile publice și 
pentru utilizatorii 
privați 

3.2.2.22 

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

Nr. clădiri  

Buget 
local, PNS 
2021-2027, 
CNI 

  

679 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.1 

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

3.2.3.1 
Elaborarea de studii și 
documentații tehnice 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

680 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.1 

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

3.2.3.2 
Efectuare măsurători 
topografice şi parcelări 
terenuri în comuna Moțăței  

Nr. parcelări 
realizate 

Buget local   

681 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.2 

Servicii de elaborare a 
documentațiilor de 
amenajare a teritoriului 
(Planul de Amenajare 
a Teritoriului 
Județean) 

3.2.3.3 
Plan Urbanistic General și 
regulament local de urbanism, 
Municipiul Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

682 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.2 

Servicii de elaborare a 
documentațiilor de 
amenajare a teritoriului 
(Planul de Amenajare 
a Teritoriului 
Județean) 

3.2.3.4 
Dezvoltare urbană în 
cartierele rezidențiale nou 
înființate 

Nr. de km 
realizați 

Buget 
local, 
PNRR,, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

683 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.2 

Servicii de elaborare a 
documentațiilor de 
amenajare a teritoriului 
(Planul de Amenajare 
a Teritoriului 
Județean) 

3.2.3.5 
Creare Plan Urbanistic 
General și regulament local de 
urbanism în comuna Ostroveni 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   

684 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.2 

Servicii de elaborare a 
documentațiilor de 
amenajare a teritoriului 
(Planul de Amenajare 
a Teritoriului 
Județean) 

3.2.3.6 
Actualizare PUG și PUZ în 
comuna Moțăței 

Nr. 
documente 
achiziționate 

Buget local   

685 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.2 

Servicii de elaborare a 
documentațiilor de 
amenajare a teritoriului 
(Planul de Amenajare 
a Teritoriului 
Județean) 

3.2.3.7 
Actualizare PUG (Plan 
urbanistic general) în comuna 
Galicea Mare 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

686 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.2 

Servicii de elaborare a 
documentațiilor de 
amenajare a teritoriului 
(Planul de Amenajare 
a Teritoriului 
Județean) 

3.2.3.8 
Realizarea plan urbanistic 
general și regulament local de 
urbanism, comuna Desa 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   

687 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.2 

Servicii de elaborare a 
documentațiilor de 
amenajare a teritoriului 
(Planul de Amenajare 
a Teritoriului 
Județean) 

3.2.3.9 

Plan Urbanistic General și 
Regulament local de 
Urbanism în Com. Cioroiași 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   

688 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.3 

Încurajarea/susţinerea 
reabilitării și 
reintegrării siturilor 
industriale urbane în 
circuit prin proiecte de 
reînnoire urbană, 
pentru a crea zone 
verzi/parcuri și locuri 
de agrement 

3.2.3.10 
Reabilitare și modernizare 
parc orășenesc 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

furnizării 
energiei 

689 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.3 

Încurajarea/susţinerea 
reabilitării și 
reintegrării siturilor 
industriale urbane în 
circuit prin proiecte de 
reînnoire urbană, 
pentru a crea zone 
verzi/parcuri și locuri 
de agrement 

3.2.3.11 
Construirea unui Aqualand în 
municipiul Calafat 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 

6.000.000 

690 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.3 

Încurajarea/susţinerea 
reabilitării și 
reintegrării siturilor 
industriale urbane în 
circuit prin proiecte de 
reînnoire urbană, 
pentru a crea zone 
verzi/parcuri și locuri 
de agrement 

3.2.3.12 
Amenajare zona de agrement 
sud-vest - Parcul Tineretului 

Nr. de 
terenuri 

Buget 
local, 
PNRR 

3.000.000 

691 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.3 

Încurajarea/susţinerea 
reabilitării și 
reintegrării siturilor 
industriale urbane în 
circuit prin proiecte de 
reînnoire urbană, 
pentru a crea zone 

3.2.3.13 
Amenajarea peisagistică a 
infrastructurii în parcurile 
publice din municipiul Calafat 

Nr. parcuri 
Buget 
local, 
PNRR 

15.000.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

rea 
furnizării 
energiei 

verzi/parcuri și locuri 
de agrement 

692 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.3 

Încurajarea/susţinerea 
reabilitării și 
reintegrării siturilor 
industriale urbane în 
circuit prin proiecte de 
reînnoire urbană, 
pentru a crea zone 
verzi/parcuri și locuri 
de agrement 

3.2.3.14 
Construirea de centre de 
agrement 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, 
PNRR 

  

693 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.3 

Încurajarea/susţinerea 
reabilitării și 
reintegrării siturilor 
industriale urbane în 
circuit prin proiecte de 
reînnoire urbană, 
pentru a crea zone 
verzi/parcuri și locuri 
de agrement 

3.2.3.15 
Amenajare zona de agrement 
sud-vest PARCUL 
TINERETULUI 

Nr. de 
amenajări 

Buget local 
PNRR 
PNS 
PNDL 
CNI 
PODD 
AFM 

  

694 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.3 

Încurajarea/susţinerea 
reabilitării și 
reintegrării siturilor 
industriale urbane în 
circuit prin proiecte de 
reînnoire urbană, 
pentru a crea zone 

3.2.3.16 

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

Nr. parcuri 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, POR  
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

rea 
furnizării 
energiei 

verzi/parcuri și locuri 
de agrement 

695 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.3 

Încurajarea/susţinerea 
reabilitării și 
reintegrării siturilor 
industriale urbane în 
circuit prin proiecte de 
reînnoire urbană, 
pentru a crea zone 
verzi/parcuri și locuri 
de agrement 

3.2.3.17 
Amenajare locuri de joacă 
pentru copii în comuna 
Scăești 

Nr. de 
terenuri 

Buget 
local, CNI, 
PNS 2021-
2027, POR  

  

696 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.3 

Încurajarea/susţinerea 
reabilitării și 
reintegrării siturilor 
industriale urbane în 
circuit prin proiecte de 
reînnoire urbană, 
pentru a crea zone 
verzi/parcuri și locuri 
de agrement 

3.2.3.18 
Amenajare zone agrement în 
comuna Ostroveni 

Nr. de 
terenuri 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027, PAP, 
POR 

  

697 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.3 

Încurajarea/susţinerea 
reabilitării și 
reintegrării siturilor 
industriale urbane în 
circuit prin proiecte de 
reînnoire urbană, 
pentru a crea zone 

3.2.3.19 
Amenajarea unui parc tematic 
în comuna Moțăței  

Nr. parcuri 
amenajate 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027, PAP, 
POR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

rea 
furnizării 
energiei 

verzi/parcuri și locuri 
de agrement 

698 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.3 

Încurajarea/susţinerea 
reabilitării și 
reintegrării siturilor 
industriale urbane în 
circuit prin proiecte de 
reînnoire urbană, 
pentru a crea zone 
verzi/parcuri și locuri 
de agrement 

3.2.3.20 
Amenajare zonă de agrement 
în zona Fântâniță, comuna 
Cârcea 

Nr. zone 
agrement 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

699 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica
rea 
furnizării 
energiei 

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.3 

Încurajarea/susţinerea 
reabilitării și 
reintegrării siturilor 
industriale urbane în 
circuit prin proiecte de 
reînnoire urbană, 
pentru a crea zone 
verzi/parcuri și locuri 
de agrement 

3.2.3.21 
Parc de agrement pe minim 5 
ha pe teren UAT Ciupercenii 
Noi 

Nr. parcuri 
înființate 

Buget 
local, CNI, 
PNDL, 
POR AP5 

  

700 

ODC3. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

OS.3.2. 
Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței 
și 
diversifica

3.2.3. Sprijin pentru 
organizarea/amenajare
a teritoriului 

M 3.2.3.4 

Instalație nouă de 
încălzire durabilă 
pentru a sprijini 
eficiența energetică 
și/sau înlocuirea 
încălzirii urbane 
ineficiente prin 

3.2.3.22 

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

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local; 
PNRR; 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

rea 
furnizării 
energiei 

utilizarea surselor de 
energie regenerabilă 
(RES), a centralelor 
electrice mici pentru a 
deservi zone 
delimitate de clădiri 
publice, clădiri de 
afaceri sau clădiri 
rezidențiale 

701 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.1. Elaborare și 
implementare de 
strategii, proiecte și 
investiții 

M 4.1.1.2 

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

4.1.1.1 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

702 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.1. Elaborare și 
implementare de 
strategii, proiecte și 
investiții 

M 4.1.1.2 

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

4.1.1.2 

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

Nr. angajați  
Buget 
local, 
PNRR 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

703 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.1. Elaborare și 
implementare de 
strategii, proiecte și 
investiții 

M 4.1.1.2 

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

4.1.1.3 

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

Nr. accesări 
Buget 
local, 
POAT 

  

704 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.1 
Modernizare și extindere sediu 
primărie 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local; CNI 

  

705 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.2 
Modernizare și extindere 
sistem de supraveghere video 
stradală 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027, 
POR, 
AFM, 
PNDL 

  

706 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.3 

Dotare cu utilaje și 
echipamente societate 
comercială din subordinea 
Consilului local 

Nr. de utilaje 

Buget 
local, PNS 
2021 - 
2027 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

ației 
publice 

707 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.4 
Dotare cu utilaje și 
echipamente societate 
comercială din subordinea 
Consiliului Local 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 

  

708 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.5 
Reabilitare clădiri publice - 
sediul administrativ al 
Municipiului Calafat 

Nr. reabilitări 

Buget 
local, 
PNRR,, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

709 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.6 Reabilitare sediu primărie Nr. reabilitări 
Buget 
local; CNI 

  

710 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 

4.1.2.7 
Achiziționare mașină de 
pompieri 

Nr. de 
vehicule 

PODD, 
PNRR, 
Buget local 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

administr
ației 
publice 

funcționării 
corespunzătoare 

711 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.8 
Dotări pentru intervenții pentru 
situații de urgență în comuna 
Terpezița 

Nr. de 
modernizări 

PODD, 
PNRR, 
Buget local 

  

712 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.9 
Modernizare sediu primărie în 
comuna Pleșoi 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local; CNI 

  

713 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.10 

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

Nr. de 
acțiuni 

PODD, 
PNRR, 
Buget local 

  

714 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 

4.1.2.11 
Reabilitare sediu primărie în 
comuna Negoi 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local; CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

administr
ației 
publice 

funcționării 
corespunzătoare 

715 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.12 
Achiziționarea unui autogreder 
pentru profilarea periodică a 
drumurilor comunale 

Nr. de 
acțiuni 

PODD, 
PNRR, 
Buget local 

  

716 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.13 

Dotarea cu utilaje și 
echipamente pentru Serviciul 
de Gospodărie Comunală, 
com Murgași, jud. Dolj 

Nr. 
echipamente 

PODD, 
PNRR, 
Buget local 

  

717 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.14 

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

Nr. 
echipamente 

PODD, 
PNRR, 
Buget local 

  

718 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 

4.1.2.15 
Reabilitare, modernizare și 
dotare clădire primarie în 
comuna Moțăței  

Nr. clădiri 
modernizate 

Buget 
local, CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

administr
ației 
publice 

funcționării 
corespunzătoare 

719 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.16 
Achiziționare buldoexcavator 
în comuna Mischii 

Nr. de 
autovehicule 

PODD, 
PNRR, 
Buget local 

  

720 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.17 
Construire clădire 
administrativă Sat Călinești, 
comuna Mischii 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local, CNI 

  

721 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.18 
Reabilitare clădire și 
amenajare arhivă în comuna 
Leu 

Nr. de 
reabilitări 

Buget 
local, CNI 

  

722 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 

4.1.2.19 

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

Nr. de 
acțiuni 

PODD, 
PNRR, 
Buget local 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

administr
ației 
publice 

funcționării 
corespunzătoare 

723 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.20 

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

Nr. de dotări 
PODD, 
PNRR, 
Buget local 

  

724 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.21 
Dotare cu utilaje a SVSU în 
comuna Ghindeni 

Nr. de utilaje 
PODD, 
PNRR, 
Buget local 

  

725 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.22 
Modernizare sediu primărie 
Galiciuca 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local; CNI 

  

726 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 

4.1.2.23 
Reabilitare și modernizare 
sediu centru administrativ și 
social cultural în comuna 
Galicea Mare 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local, CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

administr
ației 
publice 

funcționării 
corespunzătoare 

727 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.24 
Dotări Serviciul Voluntar 
pentru Situații de Urgență în 
comuna Coțofenii din față 

Nr. servicii 
înființate 

PODD, 
PNRR, 
Buget local 

  

728 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.25 
Modernizare sediu primărie 
Galiciuca 

Nr. de 
modernizări 

Buget 
local; CNI 

  

729 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.26 Modernizare sediu primărie 
Nr. de 
modernizări 

Buget 
local; CNI 

  

730 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 

4.1.2.27 
Achiziționare mașină de 
pompieri în comuna Celaru 

Nr. de 
acțiuni 

PODD, 
PNRR, 
Buget local 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

administr
ației 
publice 

funcționării 
corespunzătoare 

731 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.28 
Construire sediu primărie și 
centru civic în Comuna 
Cârcea 

Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local; CNI 

  

732 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.29 
Achiziție utilaje pentru 
întreținerea domeniului public 

Nr. de 
acțiuni 

PODD, 
PNRR, 
Buget local 

  

733 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.30 
Achiziție utilaje intervenții în 
situații de urgență 

Nr. de 
acțiuni 

PODD, 
PNRR, 
Buget local 

  

734 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 

4.1.2.31 Construire sediu primărie 
Nr. de clădiri 
construite 

Buget 
local; CNI 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

administr
ației 
publice 

funcționării 
corespunzătoare 

735 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.32 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, CNI 

  

736 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.33 
Modernizare sediu primarie in 
comuna Simnicu de Sus 

Nr. sedii 
modernizate 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

100.000 

737 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.34 
Achiziție utilaje pentru 
întreținerea domeniului public 
în comuna Cârcea 

Nr. acțiuni 
de achiziție  

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

738 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 

4.1.2.35 
Dotarea SVSU cu 
autospecială pentru stingere 
incendii 

Nr. 
autospeciale 

CNI, POR 
AP5 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

administr
ației 
publice 

funcționării 
corespunzătoare 

739 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.36 
Crearea de servicii în 
parteneriat în comuna Seaca 
de Pădure 

Nr. 
parteneriate 
realizate 

CNI, POR 
AP5 

500.000 

740 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.2. Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

M 4.1.2.1 

Reabilitarea clădirilor 
publice și dotarea 
acestora cu 
echipamente necesare 
funcționării 
corespunzătoare 

4.1.2.37 
Autospeciale de pompieri și 
ambulanța, Serviciul Local 
pentru Situații de Urgență în 
comuna Ciupercenii Noi 

Nr. 
autospeciale 

CNI, POR 
AP5 

  

741 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.1. 
Sprijin 
pentru 
eficientiza
rea 
administr
ației 
publice 

4.1.3. Sprijin pentru 
cooperarea teritorială 
în plan intern și 
internațional 

M 4.1.3.4 
Înființarea unei Grupări 
Europene de 
Cooperare Teritorială; 

4.1.3.1 
Asociație nonguvernamentală 
pentru dezvoltare comunitară  
în comuna Ciupercenii Noi 

Nr. asociații  Buget local   

742 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 

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 

4.2.1.1 

Promovarea digitalizării și 
susținerea utilizării 
instrumentelor digitale în 
serviciile publice 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, AFM, 
PNDL 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

soluțiilor 
„smart” 

743 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.2 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

744 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.3 
Sistem de alertă timpurie și 
informare în timp real 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

200.000 

745 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.4 
Implementarea GIS la nivelul 
municipiului Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

1.000.000 

746 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.5 
Arhivarea electronică în cadrul 
instituției publice a UAT 
Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

150.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

747 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.6 
Digitalizarea serviiciilor publice 
locale (social, economic, 
agricol, urbanism) 

Nr. de 
digitalizări 

Buget 
local, 
PNRR 

  

748 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.7 
Implementarea sistemului GlS 
în mun. Băilești 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

749 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.8 
Înființare servicii publice on-
line 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR,, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

750 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.9 
Implementarea GIS la nivelul 
municipiului Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR,, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

751 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.10 
Arhivarea electronică în cadrul 
instituției publice a UAT 
Calafat 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR,, 
PNS, 
PNDL, 
CNI, 
PODD, 
AFM 

  

752 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.11 
Digitalizarea serviciilor publice 
locale în comuna Terpezița 

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, 
PNRR 

  

753 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.12 
Modernizare bază informatică 
în instituțiile publice ale 
comunei Moțăței 

Nr. baze de 
date 
modernizate 

Buget 
local, 
PNRR 

  

754 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.13 
Achiziţionare GIS în comuna 
Moțăței 

Nr. achiziții 
Buget 
local, 
PNRR 

  

755 
ODC4. 
Modernizarea 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 

4.2.1. Digitalizarea 
administrației publice 

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.14 
Dotări administrație locală 
(calculatoare, copiatoare 

Nr. de 
acțiuni 

Buget local   
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

administrației 
publice 

promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

județene și promovarea 
digitalizării la nivel local  

xerox, etc.) în comuna 
Giubega 

756 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.15 

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

Nr. de 
acțiuni 

Buget 
local, CNI 

  

757 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.16 

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

Nr. 
echipamente 

Buget 
local, 
PNRR 

  

758 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.17 

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

Nr. servicii 
implementat
e 

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 
PODD; 
AFM 

  

759 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 

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 

4.2.1.18 
Îmbunătățirea conținutului 
digital și a infrastructurii TIC în 
orașul Dăbuleni, județul Dolj 

Nr. 
intervenții  

Buget 
local; 
PNRR; 
PNS; 
PNDL; 
CNI; 

420.000 
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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 

Măsuri 
Cod 

proiect 
Activități/Proiecte Indicator 

Sursă de 
finanțare 

Valoare 
totală (lei) 

soluțiilor 
„smart” 

PODD; 
AFM 

760 

ODC4. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

OS.4.2. 
Facilitare
a și 
promovar
ea 
soluțiilor 
„smart” 

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

M 4.2.1.3 
Susținerea digitalizării 
serviciilor publice la 
nivel local 

4.2.1.19 
Digitalizare în comuna 
Ciupercenii Noi 

Nr. servicii 
digitalizate 

Buget 
local, 
PNRR 
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