
 

ANUNT 
in cadrul etapei de consultare publica asupra proiectului  

Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Dolj pentru perioada 
2014-2020 (SDES) 

Consiliul Judetean Dolj a initiat procesul de elaborarea a Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala 
a Judetului Dolj pentru perioada 2014-2020 (SDES), document care are rolul de a orienta 
dezvoltarea economica, sociala, teritoriala echilibrata a unitatii administrativ-teritoriale Judetul Dolj, 
fundamentand accesul la fondurile europene,  la sursele de finantare interne publice si private, 
precum si la cele provenind de la alte categorii de donori, in contextul actual creat de apartenenta 
Romaniei la Uniunea Europeana 
In urma organizarii unei proceduri de achizitie publica, in data de 06.05.2015 a fost incheiat 
contractul de prestari servicii de elaborare a SDES cu ofertantul castigator S.C. AVENSA CONSULTING 
S.R.L. 
SDES cuprinde o analiza complexa a situatiei existente la nivelul judetului Dolj in toate domeniile 
vietii economico-sociale, insotita de analiza SWOT prin care se sintetizeaza avantajele si 
dezavantajele specifice judetului Dolj in contextul dezvoltarii sale strategice pe termen mediu si lung. 
De asemenea, SDES propune o viziune de dezvoltare sustinuta de obiective strategice si 
operationale, precum si de un plan de masuri si actiuni concrete preconizate pentru perioada de 
programare actuala. 
In prezent, proiectul SDES este finalizat si supus consultarii publice, inainte de aprobarea acestuia 
prin hotararea Consiliului Judetean Dolj, conform prevederilor legale.  
 
Proiectul SDES poate fi consultat pe pagina de internet a Consiliului Judetean Dolj, www.cjdolj.ro, 
incepand cu data de 21.10.2015. 
 
In data de 1 octombrie 2015 au fost organizate doua evenimente de consultare publica in Craiova, la 
care au participat reprezentantii institutiilor si organizatiilor relevante la nivelul judetului Dolj. 
 
In perioada 22-23 octombrie vor mai avea loc inca trei astfel de evenimente, la care sunt asteptati 
reprezentantii oricaror organizatii interesate, din mediul public sau privat, precum si cetateni: 
 

 Joi, 22.10.2015, in municipiul Calafat, intre orele: 12.00-14.00 si 14.30-16.30, in sala Consiliului 
Local Calafat, str. A.I. Cuza nr 34; 

 Vineri, 23.10.2015, in comuna Cotofenii din Dolj, incepand cu ora 11.00, la sediul Caminului 
Cultural (langa sediul Primariei si Consiliului Local). 

 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Judetean Dolj, telefon: 0251/408.214, Directia 
Afaceri Europene,  Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finantare Internationala. 
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