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- PROIECT –  
                       Nr. 118/21.07.2021 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea Politicilor Publice pentru 

planificarea,  fundamentarea și consolidarea procesului 
decizional la nivelul Consiliului Județean Olt 

 
 
 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr.7844/21.07.2021 al Președintelui 

Consiliului Județean Olt; 
➢ Prevederile contractului de finanțare nerambursabilă               

nr.495/29.10.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020 (AM POCA), și Județul Olt pentru 
proiectul „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel 
județean”; 

➢ Prevederile Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru 
perioada 2021-2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 77/27.05.2021; 

➢ Prevederile Strategiei pentru Consolidarea Administrației 
Publice 2014-2020 (SCAP), aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 909/2014, modificată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 462/2017,  
 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. d), 

art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 
alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  
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      CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 
 Art.1. Se aprobă Politicile Publice pentru planificarea,  
fundamentarea și consolidarea procesului decizional la nivelul 
Consiliului Județean Olt, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, 
Buget–Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru 
aducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Olt, precum și 
Instituției Prefectului – Județul Olt.  
 
 
                                            INIȚIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  
                                       Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Avizat, 

      Secretar General al Județului, 
  Marinela – Elena ILIE  
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LISTĂ de ACRONIME şi ABREVIERI 

APC Administrația Publică Centrală 

APL Administrația Publică Locală 

AME      analiza mediului extern 

AMI        analiza mediului intern 

Analiza PESTLE 
influenţa factorilor politici, economici, sociali,legislativi și de mediu 
asupra activităţii unei entități publice 

CAF (Common 
Assessment 
Framework) 

cadrul de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituţiilor din  
administrația publică 

CB sau CPB Componenta de Buget/ Programare Bugetară 

CE Comisia Europeană 

CJ Consiliu Județean 

CM Componenta de Management 

CMON 
Comisia de Monitorizare, cf. OSGG nr. 600/2018, care substituie 
„Grupul de Management” constituit cf. OSGG nr. 400/2015 abrogat 

DPP document de politică publică 

DSA direcţie/-ii strategice de activitate 

FEDR Fondul EU de Dezvoltare Regională 

GL Grup de Lucru 

HG Hotărârea Guvernului 

obiectiv SMART 
S = specific; M = măsurabil; A = să poată fi atins ( realizabil); R = realist; 
T = încadrat în timp 

OCDE Organizația de Cooperare și Dezvoltare Europeană 

ONG Organizații Non-Guvernamentale 
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OS Obiectiv strategic 

PAL /PAA plan anual de lucru / plan anual de acțiune 

PB program bugetar 

PG Programul de Guvernare 

PIB Produs Intern Brut 

PPS proces de planificare strategică 

PS planificare strategică 

PSI plan strategic instituțional 

PTM priorităţi pe termen mediu 

RIA Regulatory Impact Assessment (Evaluarea Impactului Reglementărilor) 

SCIM Sistemul de Control Intern Managerial 

SDL Strategie de Dezvoltare locală 

SPS sistem de planificare strategică 

ST secretariatul tehnic 

SWOT 
S = strengths (punctele forte); W = weaknesses (punctele slabe); O = 
opportunities (oportunităţi); T = threats ( ameninţări) 

TM termen mediu 

TS termen scurt 

TQM (Total 
Quality 
Management) 

managementul calităţii totale 

U.A.T. Unități administrativ-teritoriale 

UE Uniunea Europeană 

 

 

 

 

 



 
____________________________________________________________________________________ 

 
5 

 

 

 

1. INTRODUCERE  

 1.1. PREZENTARE GENERALĂ 
Politicile publice reprezintă programe coordonate de acţiuni întreprinse de autorităţile 

centrale și locale cu scopul de a rezolva probleme intrate pe agenda guvernamentală și 

publică. Politicile publice vizează rezolvarea cauzelor problemelor şi presupun decizii 

referitoare la modul în care sunt alocate resursele financiare, umane, materiale, 

informaţionale, de timp pentru furnizarea de servicii publice de calitate, în condiții de 

eficiență, eficacitate și economicitate de către autoritățile administrației publice centrale și 

locale.  

Activitățile implicate în formularea politicilor publice sunt considerate profesionale și tehnice 

și sunt realizate de funcționari publici și personal contractual. 

Documentelele de politică publică sunt instrumente decizionale ale autorităților administrației 

publice, create special pentru asigurarea calității procesului decizional în procesul politicilor 

publice. Documentele de politică publică concretizează politicile, explicitează şi fac 

transparente direcţii strategice de dezvoltare a serviciilor publice sau seturi de măsuri care 

reprezintă interesul public. 

Documentele de politici publice au grade de generalitate, complexitate și niveluri de aplicare 

diferite. În administrația publică din România se utilizează următoarele documente de politici 

publice: strategia, planul de acțiune, propunerea de politică publică și programul. 

La nivel de administrație publică locală, nu este instituit / reglementat conceptul de politici 

publice, drept documente de politică publică se utilizează strategiile de dezvoltare locală, de 

mediu sau alte strategii și planul strategic instituțional. 

Strategia este un document de politică publică, ce definește, pe termen mediu și lung, 

obiectivele globale ale administrație publice într-ununul sau mai multe domenii în care sunt 

necesare decizii pentru o gamă largă de aspecte.  

Planul Strategic Instituțional (PSI) este documentul de planificare a politicilor publice pe 

termen scurt și mediu în care sunt explicate activitățile de implementare ale unui anumit 

program, strategie sau propunere de politică publică. PSI este un instrument de management 

pe termen mediu (de regulă 4 ani) pentru conducerea unei entități publice și vizează utilizarea 

eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, rezultate, indicatori. Acesta oferă 

o imagine clară a politicilor, angajamentelor şi măsurilor care urmează a fi promovate la 

nivelul instituţiei.  

Obiectivele, direcțiile generale, rezultatele politicilor incluse în Plan trebuie să coincidă cu 

cele din strategie, dar să fie completate cu mai multe detalii legate de activități concrete, 

instituții responsabile, termene de realizare și resurse. 
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Propunerea de politică publică este un document de politică publică destinat rezolvării 

unor probleme de politică publică specifice în cazul în care există mai multe variante posibile 

de rezolvare sau dacă este necesar un acord conceptual privind fondul reglementării 

normative. O propunere de politică publică poate genera unul sau mai multe acte normative. 

 

La nivel local, un document strategic de politică publică poate cuprinde toate ariile de 

responsabilitate ale autorității publice locale respective sau se poate adresa unor sectoare 

specifice (exemplu, strategia de dezvoltare durabilă sau de îmbunătățire a serviciilor de 

asistență socială, educație, sănătate, siguranță publică). Strategia APL într-un sector 

specific poate fi considerată un corespondent al strategiilor de nivel național care se 

elaborează în cadrul instituțiilor administrației publice centrale (ministere) sau regional (ADR-

uri) și ar putea fi orientată spre una din structurile acestora. 

Strategia de dezvoltare locală este un documentul în care se fixează prioritățile de 

dezvoltare sectorială și intersectorială ale comunității și direcțiile de acțiune pentru atingerea 

acestor priorități pe termen mediu și lung (între 3 și 10 ani), pornind de la analiza contextului 

economic și social existent.  

Capacitatea autorităților APL de a planifica, formula, implementa și evalua politici publice 

locale ar putea fi consolidată prin planificarea strategică la nivel instituțional. 

Planul strategic instituțional al autorităților APL este un documentul de politică publică 

care oferă oportunitatea de a identifica şi susţine iniţiative relevante pentru rezolvarea 

problemelor comunității locale, prin descrierea în ansamblu, dintr-o perspectivă pe termen 

mediu, a direcţiei viitoare a activităților instituţiei și stabilirea de punți de legătură între 

prioritățile urmărite și resursele financiare previzionate. Planul strategic instituțional se 

elaborează de către întreg personalul autorității APL, ajută la clarificarea priorităţilor şi 

acționarea colaborativă a acestuia în urmărirea obiectivelor comune. PSI servește drept 

instrument de comunicare intrainstituțională, dar și în relația autorității APL cu factorii 

interesați: cetățenii, mediul asociativ și de afaceri, administrația publică centrală. 

Deopotrivă, strategia și planul necesită o revizuire anuală a țintelor pentru indicatorii de 

rezultat, iar acest fapt aduce autorităților APL avantaje precum: 

⎯ Autoritățile deliberative și executive au ținte comune și cunoscute, ceea ce facilitează 

colaborarea dintre acestea; 

⎯ Evaluarea performanței primăriilor / consiliilor județene / locale, internă sau externă, este 

mai ușor de realizat pentru că urmărește succesul în atingerea unor ținte bine definite; 

⎯ Priorităților locale le sunt alocate resurse pe termen mediu în funcție de importanța lor; 

⎯ Publicul și mediul de afaceri pot judeca eficiența și eficacitatea politicilor autorităților 

publice locale. 

Documentul de politică publică este un instrument de planificare a implementării măsurilor 

de politică publică și totodată un produs al procesului politicii publice.  
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 1.2. DEFINIŢIE, CONCEPTE CHEIE, CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE ELABORARE 

DE POLITICI PUBLICE  

1.2.1. Ce sunt politicile publice  

Domeniul politicilor publice (cercetarea şi analiza în domeniu) cuprinde studiul deciziilor 

politico-administrative de alocare a diverselor forme de resurse (materiale, financiare, de 

know-how, simbolice). Politicile publice reprezintă acţiuni realizate de către autorităţi 

(centrale sau locale) ca răspuns la problemele care vin dinspre societate. Cu alte cuvinte, se 

poate vorbi despre politici publice atunci când o autoritate publică, centrală sau locală, îşi 

propune, cu ajutorul unui program de acţiune coordonat, să modifice mediul economic, 

social, cultural al actorilor sociali. 

Pentru a se înţelege mai bine acest termen, câteva definiţii suplimentare: 

➢ William Jenkins: Politicile publice sunt „un set de decizii interrelaţionate, luate de un 

actor politic sau de un grup de actori, privind o serie de scopuri şi mijloacele necesare 

pentru a le atinge într-o situaţie dată.”  

➢ James Anderson: Politicile publice sunt „un curs al acţiunii urmat de un actor sau mai 

mulţi actori politici, cu un scop, în încercarea de a rezolva o problemă”. 

Aceste definiţii concordă totuşi asupra unui aspect esenţial: politicile publice sunt  efectul 

deciziilor luate de autorități subliniind elementele cheie ale analizei politicilor publice,  

respectiv, decizia  politică, luată de actorii politici, de a utiliza anumite mijloace pentru a 

rezolva o problemă. Procesul de elaborare a politicii publice se caracterizează prin faptul că 

reprezintă, pe de o parte, un proces analitic (rezolvarea unei probleme), iar pe de altă parte,  

un proces politic.  

Din perspectiva procesului analitic, elaborarea politicilor publice reprezintă identificarea de  

soluţii pentru problemele existente, făcând apel la raţionalitate învederea îndeplinirii  

scopurilor publice. În acest caz, cheia procesului de elaborare a politicii constă în definirea  

corectă a problemei, identificarea şi analiza unui set de soluţii adecvat, selectarea alternativei 

care rezolvă cel mai bine problema.  

Din perspectiva procesului politic, în procesul de elaborare a  politicii publice accentu lcade  

asupra conflictelor şi dezacordurilor pentru a se controla procesul de luare a deciziei,  

urmărindu-se interesul propriu grupului politic care controlează acest proces.  

1.2.2. Elementele care dau consistenţă unei politici publice  

Conform Thoenig, Jean-Claude, „Les  politiques publiques, Tome 4, Traité de Science 

Politique”, Universitaires de France, Paris: 

➢ O politică publică este formată dintr-un ansamblu de măsuri concrete, care dau 

substanţă politicii publice;   

➢ O politică publică se bazează pe decizii, ca forme de alocare a resurselor, a căror 

natură este mai mult sau mai puţin autoritară şi în care coerciţia este mereu 

prezentă;  
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➢ O politică publică se înscrie într-un cadru general de acţiune, ceea ce permite 

distincţia între o politică publică şi simple măsuri izolate;  

➢ O politică publică are scopuri şi obiective precizate, stabilite în funcţie de valori, 

norme şi interese;  

➢ O politică publică are un public, adică indivizi şi grupuri a căror situaţie este afectată 

de deciziile luate în politica publică în cauză. 
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2. PROCESUL FORMULĂRII UNEI POLITICI PUBLICE  
Procesul de formulare a politicilor publice este un demers tehnic profesional, realizat de 

funcționarii publici pentru a asigura o argumentare și fundamentare completă și structurată 

a tuturor informațiilor privind variantele de soluționare a problemelor și deciziilor posibile. 

Acest proces implică parcurgerea unei serii de etape și proceduri care asigură calitatea 

politicii publice.  

Necesitatea este dată de faptul că practica realizării referatelor de aprobare prin care se 

fundamentează din punctul de vedere al legalității, oportunității, eficienței/ eficacității 

programele/ proiectele propuse de către consiliile județene, locale, 

președinții/vicepreședinții consiliilor județene, primari/viceprimari sau cetățeni nu poate fi 

echivalată cu experiența în procesul formulării unei politici publice. 

2.1. Procesul politicilor publice  
Ciclul de viață al unei politici publice cuprinde trei faze:  

- Elaborarea; 

- Implementarea; 

- Evaluarea. 

 

Fiecărei faze îi corespund o serie de etape specifice, fragmentarea procesului pe etape 

permiţând identificarea acelor cauze care pot contribui la un eventual eşec/blocaj al 

politicilor publice sau la obţinerea unor rezultate nesatisfăcătoare în raport cu obiectivele 

propuse.  

În general, procesul de realizare a unei politici publice sau ciclul politicilor publice  cuprinde 

şase etape:  

1. Identificarea problemei – are loc atunci când un eveniment, o persoană, un grup reuşesc  

să atragă atenţia asupra unei probleme, în vederea soluţionării, prin intervenţia puterii 

publice;  

2. Stabilirea agendei de politică publică – este faza în care problema identificată este luată 

în consideraţie de către oficiali (putere publică şi politică). Nu toate problemele identificate 

ajung şi pe agenda politică;  

3. Formularea cadrului de politică publică – atunci când o anume problemă ajunge să fie  

considerată de către oficiali nu înseamnă automat că o politică publică va fi creată. Cineva  

(o anume autoritate) trebuie să dezvolte un program care să se refere la soluţionarea 

problemei; 

4. Adoptarea unei politici publice – eforturile necesare pentru ca un anume program să fie  

adoptat ca şi program oficial. În această fază sunt concentrate elementele de negociere,  

dictate de interese, care pot schimba viziunea iniţială asupra unei politici publice;  

5. Implementarea unei politici publice – este un stadiu critic de realizare a unei politici 

publice. Aici rolul administraţiei este decisiv;  
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6. Monitorizarea şi Evaluarea de politici publice – are ca scop determinarea eficienţei unei 

politici publice. Se analizează modul în care diversele activităţi au condus la îndeplinirea 

scopurilor propuse iniţial. 

 

 

2.2. Constituirea Grupurilor de Lucru (GL) 
Grupul de Lucru pentru formularea unei politici publice locale poate include, pe lângă 

membrii comisiei de specialitate, funcționarii publici/personalul contractual din direcția de 

specialitate responsabilă în domeniul în care este elaborată politica publică, din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și experți, invitați sau cooptați 

permanent, specialiști în domeniile lor de activitate (exemplu: protecția mediului, 

reprezentanți ai mediului asociativ local, persoane din cadrul regiilor autonome şi ai 

serviciilor publice de interes local cărora li se adresează politica respectivă). 

Conducătorul GL este în mod normal inițiatorul propunerii de politică publică, după caz, 

președintele consiliului județean, conducătorul compartimentului de specialitate în domeniul 

politicii respective din aparatul de specialitate al consiliul județean (de exemplu, 

conducători de direcții/servicii de educație, sănătate, transport, infrastructură, mediu). 

Sarcina conducerii GL poate fi atribuită și Administratorului Public.  

În situația în care proiectul de politică publică este inițiat de către consilier/i sau de către 

cetățeni, redactarea acestuia se realizează cu sprijinul unității administrativ-teritoriale. Dat 

fiind acest fapt, conducătorul GL poate fi consilierul inițiator, președintele sau secretarul 

comisiei de specialitate din cadrul consiliului județean. Această acțiune se poate reprezenta 

etapizat astfel: 
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Avantajele utilizării unei astfel de etapizări a activității GL în formularea propunerilor de 

politici publice locale constau în: 

➢ înțelegerea clară de către factorii de decizie din primării și consilii județene, precum 

și de către autoritățile deliberative, a obiectivelor și măsurilor propuse prin politica 

respectivă; 

➢ înțelegerea costurilor și beneficiilor economice, sociale, de sănătate și mediu, 

rezultând în servicii publice mai eficiente și mai adaptate nevoilor cetățenilor; 

➢ informarea cetățenilor, prin rapoartele de activitate ale consilierilor locali sau 

județeni, ori raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a 

unității administrativ-teritoriale, cu privire la gradul de corelare dintre politicile locale 

și prioritățile lor, având astfel ocazia să monitorizeze performanța administrației 

publice locale, dar și să ofere informații valoroase pentru îmbunătățirea furnizării 

serviciilor publice locale. 

 

2.3. Definirea problemei / Stabilirea agendei autorităților locale 
În această etapă a ciclului politicilor publice este definită nevoia socială sau economică 

căreia intervenția autorităților locale intenționează să-i răspundă. Diverse tipuri de 

considerente impun intervenția autorităților locale, acestea putând fi grupate după cum 

urmează (exemple): 

➢ accesibilitatea serviciilor publice locale (exemplu, biletele de transport în comun sunt 

prea scumpe și grupurile defavorizate nu și le pot permite); 

➢ acoperirea serviciilor (exemplu, o comunitate se află la o distanță foarte mare de cea 

mai apropiată unitate de îngrijire medicală); 

➢ ineficiență alocativă (un departament/program al autorității publice locale are un 

buget disproporționat de mare comparativ cu alte priorități locale pentru rezultatele 

pe care le obține); 

➢ ineficiența la nivel de input sau output (exemplu, input - nu s-a construit un drum cu 

anumite specificații tehnice la cel mai mic preț posibil sau cu aceleași resurse  
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➢ cheltuite; output - pentru asistența socială ar fi putut fi oferite servicii mai multor 

persoane); 

➢ ineficiența generată de faptul că nu toți utilizatorii unui serviciu public local plătesc 

pentru costul furnizării acelui serviciu (exemplu, o persoană care călătorește fără 

bilet, sau o gospodărie sau întreprindere care eludează plata furnizării de apă sau 

electricitate); 

➢ echitate (același nivel de servicii este oferit atât grupurilor defavorizate, cât și celor 

mai bine  poziționate); 

➢ echitate intergenerațională: pune în balanță nevoile generațiilor prezente și viitoare. 

(exemplu, când alocăm resurse unor programe destinate generațiilor tinere sau celor 

mai în vârstă, cântărind anii de viață, câștigați sau pierduți, în funcție de calitatea 

vieții experimentată în acei ani, inducem o utilitate mai mare anilor câștigați de o 

persoană de, să zicem, 30 de ani, comparativ cu una de 60 de ani?); 

➢ lipsa informării cetățenilor pentru a putea beneficia de un serviciu local, când un 

serviciu trebuie furnizat gratuit sau la un cost mai mic, conform reglementărilor în 

vigoare, dar cetățenii nu accesează respectivul serviciu pentru că nu au cunoștință 

de existența sa sau se tem că trebuie să plătească pentru el (exemplu, apeluri 

telefonice gratuite la poliție, dreptul de a beneficia de un tratament medical gratuit 

sau la un preț redus, în cazul grupurilor defavorizate). 

 

În general, intervenţiile publice sunt generate adesea de factori precum: 

➢ conformitatea cu obligațiile legale, derivate din reglementările internaționale (UE ori 

naţionale); 

➢ urmărirea strategiilor politice şi a planurilor de acţiune (de exemplu, modernizarea 

sistemului educaţional sau dezvoltarea socio-economică); 

➢ solicitări ale operatorilor economici, societăţii civile şi cetăţenilor. 

 

Pentru evaluarea necesităţii pentru intervenţie sunt importante:  

✓ înţelegerea contextului relevant într-o manieră comprehensivă şi obiectivă pentru a 

evalua corect necesitatea deciziei de politică publică; 

✓ identificarea corectă și definirea adecvată a problemei. 

 

Formularea clară a problemei identificate oferă cadrul pentru formularea mai precisă a 

obiectivelor, comparararea variantelor de soluționare, precum și pentru impactul posibil al 

variantelor de soluționare a problemei. Una dintre cele mai eficiente metode vizuale de 

definire a problemei și de reprezentare a relaţiilor cauzale o reprezintă aşa-numita metodă 

a arborelui problemelor.  

Primul pas este identificarea problemei centrale şi căutarea mecanismelor cauză-efect 

care generează această problemă. Aceasta ar trebui – ulterior – să ajute identificarea 

grupului ţintă, a problemelor importante în contextul lor propriu, precum şi tipul de persoane 

interesate care trebuie avute în vedere în cadrul politicii inițiate. Stabilirea agendei 

autorităților locale este faza în care problema identificată este luată în considerație de către 

oficiali. 
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Pentru prezentarea problemei se va utiliza metoda arborelui problemei. Aceasta reprezintă 

o cerință minimă, putând fi folosite, complementar, și alte metode. În aplicarea acestei 

metode este recomandabilă următoare manieră de organizare a ideilor: 

➢ Descrierea problemei în centrul paginii; 

➢ Menționarea cauzelor în casete plasate în partea de sus a paginii; 

➢ Scrierea efectelor în casetele poziționate în partea de jos a paginii; 

➢ Folosirea de căsuţe de dialog pentru a adăuga comentarii. 

 

O astfel de imagine de ansamblu asupra cauzelor şi efectelor problemei de politică publică 

face mai ușor de înţeles unde ar fi mai bine de intervenit – fie asupra unei cauze majore, cu 

multe efecte indirecte, fie asupra câtorva cauze minore ale căror efecte pot fi abordate mai 

direct. Consultări cu persoane şi organizaţii din afara instituţiei sunt utile pentru 

completarea tuturor informaţiilor şi datelor necesare analizei şi formulării problemei. 

Problema poate fi schematizată în funcție de situația existentă versus situația dorită, astfel: 

 

Căutarea de răspunsuri la următorul set de întrebări orientative este utilă în definirea 

problemei: 

1. Care este problema ce necesită acțiunea autorității locale/județene? 

2. Care sunt cauzele și efectele problemei? 

3. Care sunt datele statistice/analizele care susțin definirea problemei? 

4. Ce grupuri din comunitate sunt afectate și în ce măsură?  

5. Sunt afectate grupurile vulnerabile, așa cum sunt definite în Legea asistenței 

sociale, actualizată? 

6. Ce implicații ar putea avea lipsa de acțiune a autorităților locale în domeniu? 
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7. Cărui obiectiv din Strategia de dezvoltare locală/ Planul strategic îi este subsumată 

inițiativa (în situația în care există un asemenea document)? 

O problemă corect enunţată este: 

• CLARĂ – Poate cineva, nefamiliarizat cu domeniul, să înţeleagă descrierea 

problemei? 

• CONCISĂ – Modul de descriere a problem ei este scurt, concret şi la obiect? 

• COMPLETĂ – Nu a fost omis nici un aspect important din descrierea problemei? 

 

În soluționarea problemelor trebuie să se maximizeze oportunitățile situației prezente date 

de factorii stimulatori ai necesității schimbării pein expolatarea oportuinităților: 

 
 

2.4. Scopul și obiectivele propunerii de politică publică 
După ce a fost stabilită nevoia căreia autoritatea publică APL îi va răspunde prin politica 

publică ce urmează a fi elaborată, următorul pas este acela de a stabili ce se propune a fi 

realizat prin politica respectivă. În această etapă, vor fi descrise succint problema căreia i 

se oferă răspuns, precum și scopul, obiectivele generale, specifice și operaționale ale 

intervenției pentru rezolvarea problemei identificate.  

Scopul propunerii de politică publică reflectă o stare generală de lucruri care se așteaptă să 

fie îmbunătățită ca urmare a implementării unei politici publice. Scopul are un caracter 

general și oferă orientare pentru toate activitățile prevăzute. 

După asigurarea că problema și scopul politicii au fost definite adecvat, se formulează 

obiectivele. Atunci când se trece de la definirea problemei la stabilirea obiectivelor, este 

importantă realizarea diferenţei între rezultate imediate și efecte pe termen lung. Trebuie 

reținut că relaţia dintre procese, rezultate şi efecte poate fi complicată (exemplu, multe  
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autorităţi locale au obiectivul (lăudabil) de a dezvolta o economie locală prosperă (efect). Şi 

aici există multe procese, fiecare având rezultatele sale, care au un impact asupra efectului 

şi al nivelului de realizare. Procesele pot include atragerea de investiţii sau asigurarea 

finanţării pentru o investiţie. O economie locală prosperă reprezintă un efect pe termen 

lung, nu un rezultat imediat. 

Resursele şi procesele se află în general sub controlul intern direct al administraţiilor 

publice, pe când rezultatele şi impacturile (rezultatele finale) nu pot fi întotdeauna 

controlate. Rolul factorilor exogeni creşte pe măsură ce înaintăm spre rezultatele finale 

(impacturi), pentru care politicile publice vor urmări în primul rând operaţionalitatea (şi doar 

într-o măsură mai mică eficienţa). În general, urmările politicilor au un caracter mixt. 

În această fază de stabilire a obiectivelor relevante este recomandabilă o strânsă relaţie cu 

conducătorul GL şi cu referentul politic (exemplu, membri ai Consiliului Judeţean). 

Obiectivele se stabilesc în manieră ierarhizată: mai întâi, un obiectiv general, care de obicei 

este realizat prin mai multe intervenţii. Apoi se identifică obiective specifice distincte, care 

exprimă ce se va realiza printr-o intervenție concretă și permit identificarea de rezultate 

directe ale acelei intervenții. Intuitiv, obiectivul general adresează principala cauză 

identificată în arborele problemelor, iar diversele obiective specifice vizează cauze 

secundare/specifice. De reținut este că anumite obiective pot fi nerealizabile imediat, 

nerealiste, prea ambiţioase sau nefezabile în contextul unei eventuale intervenţii, astfel 

încât vor trebui generate alte soluţii pentru problema respectivă. 

Este importantă specificarea în mod corect a obiectivelor specifice, întrucât sunt esenţiale 

pentru identificarea şi selectarea variantelor de soluţionare a problemei. Pentru ca un 

obiectiv al politicii publice să fie concret şi operaţional este necesar să aibă asociate 

rezultatele/efectele așteptate și pentru fiecare rezultat să fie stabilite ținte pentru realizare. 

Colectarea datelor şi prelucrarea informaţiilor pentru evaluarea măsurii atingerii țintei 

respective trebuie să fie uşoară.  

Este recomandat ca numărul obiectivelor formulate să fie limitat pentru a nu dispersa 

eforturile şi resursele financiare, dar este important ca acestea să trateze dimensiunile 

cheie ale problemei formulate la secțiunea anterioară. 

Se va utiliza modelul SMART în formularea obiectivelor specifice. Astfel, acestea vor fi 

suficient de concrete încât să poată fi atinse prin acțiuni specifice, măsurabile, fezabile 

(accesibile) și realiste și vor include un orizont de timp aferent realizării lor.  

Această etapă de stabilire a obiectivelor (exemplu, creșterea siguranței cetățenilor, 

îmbunătățirea stării de sănătate, educație mai bună, asistență socială sporită grupurilor 

vulnerabile) este deosebit de importantă pentru că, în funcție de acestea, se vor identifica 

variantele posibile de acțiune pentru soluționarea problemei, evaluarea posibilelor efecte 

ale fiecărei variante/opțiunii de politică publică, precum și analiza comparativă a costurilor 

și beneficiilor anticipate pentru fiecare dintre variante, se va monitoriza progresul în 

implementarea politicii, iar la finalul procesului politicii publice se va evalua realizarea sau 

nu a efectelor scontate. În această etapă este necesară evitarea confuziei între mijloacele 

de implementare a politicilor și scopurile acestora. De exemplu, schimbarea structurii  
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cheltuielilor într-un serviciu public de interes local este un mijloc pentru atingerea 

obiectivului de a crește eficiența prestării respectivului serviciu, pentru a crește calitatea 

sau accesibilitatea acestuia pentru cetățeni. 

2.5. Identificarea surselor și culegerea de date 
Culegerea datelor poate fi cea mai dificilă și consumatoare de timp fază din întregul proces 

de formulare a politicilor. Dificultățile principale constau mai puțin în cantitatea de date 

disponibile în ansamblu, cât în cantitatea de date „relevante și de încredere”. Fără date 

adecvate și de încredere nu se pot realiza alegeri strategice. 

Din acest motiv, se recomandă urmarea unei abordari structurate și bazarea pe un cadru 

organizat existent, respectiv: stabilirea rezonabilă a cantității și profunzimii datelor de 

căutat, căutarea mai întâi a datelor relevante publicate înainte de a angaja alte resurse, 

identificarea resurselor necesare și evaluarea oportunității investiției și estimarea cheltuielii 

pentru achiziția acestor resurse.                              

 Se recomandă începerea utilizării surselor de informații disponibile. Acestea pot include: 

- rezultatele monitorizărilor anterioare; 

- date colectate de birourile de statistică județene, alte agenții; 

- informații produse de factori relevanți (documente de poziție, studii, conferințe, etc.); 

- evaluări ale infrastructurii și sistemelor de monitorizare existente; 

- date din experiențe străine comparabile (extrapolare). 

Alegerea metodologiei de culegere a datelor poate depinde de un număr de factori, inclusiv 

de natura propunerii de politică publică; - experiența și familiaritatea cu acestea; - natura 

tipurilor de impact probabile; - resursele disponibile (timp, buget, informație, personal). 

Există o gamă variată de metode de a colecta date relevante. În momentul în care se 

optează pentru metoda ce urmează a fi utilizată, aceasta trebuie aleasă ținând cont de: 

• Eficiența metodei, care se exprimă în posibilitatea de a colecta informații suficiente 

la un cost justificabil); 

• Validitatea datelor, care arată dacă datele reflectă ceea ce trebuie măsurat; 

• Fidelitatea/exactitatea datelor, care este dată (în cazul în care se repetă colectarea 

datelor și procesul, se obțin aceleași rezultate). 

 

2.6. Identificarea variantelor de soluționare  
Există mai multe variante de soluționare a aceleiași probleme și este necesară identificarea 

lor în cadrul GL printr-un proces colectiv de brainstorming și, de asemenea, prin 

consultarea preliminară a factorilor implicați și interesați de acea politică. Pentru generarea 

de idei sau soluții viabile la o problemă se pot utiliza instrumente sau tehnici de lucru 

precum: 

➢ Analiza SWOT (Puncte Tari – Puncte Slabe – Oportunităţi – Riscuri); 

➢ Arborele problemelor / diagrama „schelet de peşte”;  

➢ Brainstorming şi Tehnica grupului nominal  (tehnici de lucru în echipa responsabilă 

cu soluţionarea problemei, care poate fi multidisciplinară sau mixtă: consilieri, 

experţi, parteneri de coaliţie, colegi de partid etc.); 
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➢ Interviuri (structurate-sistematizate sau nestructurate), adesea utile pentru a lansa 

discuții și concluzii preliminare cu cei responsabili cu implementarea (în contextul 

informării și consultării principalilor factori implicați); 

➢ Focus grupuri (discuții libere, interacțiune între membrii) utile în confruntarea 

diferitelor poziții; 

➢ Opinia experților „Tehnica Delphi” – consultarea unui grup de experţi în domeniul de 

referinţă a problemei selectată pe baza aplicării unor chestionare care măsoară 

opiniile acestora asupra problemei analizate; 

➢ Studierea modului în care alţii au rezolvat probleme similare (modelul bunelor 

practici). 

 

Se colectează și utilizează corelat direct cu varianta de soluționare date din surse precum: 

✓ date statistice oficiale; 

✓ studii și publicații;  

✓ surse legislative, directive, convenții, recomandări;  

✓ strategii; 

✓ aplicarea directă a metodelor de generarea de idei sau soluții viabile la o problemă 

enumerate mai sus. 

 

2.7. Alegerea soluției pe baza evaluării preliminare a impactului 
În funcţie de natura problemei de politică publică, de anvergura obiectivelor, de contextul în 

care autoritatea APL își desfășoară activitatea şi de intervalul de timp disponibil pentru 

formularea politicii, trebuie planificată cea mai adecvată intervenţie, luând în calcul 

amploarea impactului pe care îl poate avea.  

Analiza de impact a politicii publice face parte din procesul de formulare a politicilor publice. 

Realizarea analizei de impact a politicii publice permite o mai bună structurare a procesului 

de planificare a politicii publice si asigură luarea unei decizii optime pe baza unor argumente 

temeinice si atent evaluate. Analiza de impact a politicii publice permite analiza problemei, a 

posibilelor direcții de acțiune, a avantajelor și dezavantajelor acestora, precum și a diferitelor 

consecințe asupra economiei, societății și mediului.  

Trebuie să se ia în considerare faptul că analiza de impact a politicii publice poate facilita 

adoptarea unei decizii, prin aceea că permite decidenților politici formarea unei perspective 

cu privire la consecințele acțiunilor pe care le planifică sau le permite să evalueze eficacitatea 

acțiunilor pe care le-au întreprins deja.  

În funcție de etapa procesului de formulare a politicilor publice în care se realizează analiza 

de impact, există două tipuri de analiză de impact:  

a. analiza de impact ex-ante a politicii publice - o activitate care are loc la începutul 

procesului de formulare a politicii publice;                      

b. analiza de impact ex-post a politicii publice - o activitate derulată pe parcursul sau 

la sfârșitul etapei de implementare a politicii publice. 
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Pentru analiza și evaluarea variantelor de soluționare a problemei pot fi utilizate metode și 

instrumente precum: analize de tip SWOT și PESTL, analiza cost-beneficiu (ACB), analiza 

cost-eficacitate, analiza factorilor interesați (stakeholderilor). 

 Analiza SWOT Generală:  

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Buna specializare în ceea ce priveste 
industria prelucratoare – metalurgie, a 
industriei construcţiilor de maşini – 
subansamble auto şi a producerii 
materialului rulant şi a industriei uşoare – 
textile şi alimentară;  

✓ Prezenţa capitalului străin în investiţii 
productive şi în acelasi timp “curate”, din 
punct de vedere al mediului, ceea ce a 
dus la o industrializare puternică a 
judeţului;  

✓ Industria energetică este bine 
reprezentată prin funcţionarea sistemului 
hidroenergetic de pe rȃul Olt;  

✓ Cadrul natural şi relieful din sudul 
judeţului oferă posibilitatea dezvoltării 
agriculturii mari, iar la graniţa cu judeţul 
Vâlcea, permite dezvoltarea viticulturii şi 
pomiculturii; 

✓ Capacitate de planificare şi 
management strategic fundamentată pe 
viziune strategică, aliniere operațională, 
capacitate de prioritizare şi 
operaționalizare a documentelor 
strategice; 

✓ Capacitatea de a airage, de a coordona, 
gestiona şi monitoriza fonduri 
guvernamentale europene în vederea 
imbunătățirii serviciilor furnizate (pentru 
modernizarea infrastructurii județului, a 
unităților spitaliceşti, a zonelor de 
agrement pentru cetățenii județului, 
pentru infrastructura de transport, etc.);  

✓ Comunicare interna (pe verticală şi 
orizontală) şi externă adecvate, accesul 
la informații fiind stabilit pe niveluri 
ierarhice; 

✓ În cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt sunt elaborate 
proceduri de lucru ce acoperă şi descriu 
în mod adecvat toaie activitățile 

✓ Fonduri insuficiente pentru refacerea 
infrastructurii şi a sistemului de utilităţi;  

✓ Absenţa infrastructurii în zonele cu 
potenţial de dezvoltare a mediului de 
afaceri; 

✓ Slaba calificare a personalului care 
lucrează în domeniul serviciilor şi lipsa 
serviciilor suport pentru dezvoltarea 
afacerilor (exemplu: există un parc 
industrial de tip “greenfield”, la Corabia, 
care este nefuncţional); 

✓ Inexistența unei autostrăzi şi a centurilor 
ocolitoare a oraşului Balş şi a 
municipiului Slatina, care să preia fluxul 
naţional şi internaţional de pe Magistrala 
Trans Europeană TEM 574, a facut să se 
degradeze reţeaua de drumuri judeţene 
şi municipale care se suprapun cu 
această magistrală; 

✓ Grad ridicat de sărăcie şi de migraţie a 
forţei de muncă, cauzată de somaj, către 
mediul rural şi determinȃnd practicarea 
agriculturii de subzistenţă; 

✓ Slaba dotare a sistemului sanitar şi 
infrastructura sanitară îmbătrănită. 
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operaționale şi responsabilitățle, 
procedurile fiind cunoscute şi aplicate 
de toți salariații;  

✓ Normele privind protecția dalelor cu 
caracter personal sunt cunoscute de 
către angajați; 

✓ Gestionare responsabilă a resurselor 
financiare. 

Oportunităţi Amenințări 

✓ Păstrarea ponderii ridicate a producţiei 
industrial, în special a celei destinate 
exportului; 

✓ Poziţia de frontieră favorabilă cooperării 
transfrontaliere pentru atragerea 
fondurilor europene care vizează 
dezvoltarea afacerilor; 

✓ Dezvoltarea portului Corabia şi 
includerea secţiunii de Dunăre a 
judeţului în turismul de croazieră şi 
agrement; 

✓ Localizarea optimă din punct de vedere 
al tranzitului de mărfuri, unul din 
coridoarele de transport european ce 
tranzitează România străbate judeţul de 
la vest la est; 

✓ Accesarea fondurilor structurale pentru 
refacerea infrastructurii, a creării de 
centuri ocolitoare şi pentru refacerea şi 
modernizarea sistemului de utilităţi atât 
în mediul urban, cât şi în mediul rural. 

✓ Riscuri aferente infrastructurilor urbane 
(apa, canal), inclusiv în zonele de 
colectare – deversare, dacă nu sunt 
respectate soluţiile moderne şi a 
strategiilor modulare, corelate cu 
cerinţele legale de mediu; 

✓ Inexistenţa în planurile de dezvoltare 
regională a căilor de transport rutier 
moderne (autostrăzi, drumuri expres); 

✓ Riscuri de mediu generate de 
dezvoltarea excesivă a industriilor 
metalurgice şi chimice din zona 
municipiului Slatina, aflată pe malul 
Oltului; 

✓ Tendinţa persoanelor aflate în situaţii de 
risc socio-economic de a accepta şi a se 
mulțumi doar cu măsurile sociale pasive; 

✓ Mentalitatea şomerilor în ceea ce 
priveste atitudinea activă în căutarea 
unui loc de muncă. 

 

 

 

 

 

 

 Analiza PESTL 

Analiza PESTL este o analiză externă ce urmarește să evidențieze o altă perspectivă a 

mediului în care organizația (comunitatea) își desfășoara activitatea și servește la analiza 

impactului și a tendințelor generale ale celor 4 stimulatori generali ai schimbării: factorii 

Politici, Economici, Sociali, Tehnologici, Legislativi: 

1. Factorii politici au în vedre politica guvernului, legislația centrală și locală, stabilitatea 

politică, modificări la nivel administrative; 

2. Factorii economici au în vedere variabilele economice cheie – taxe, tarife, curs valutar; 
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3. Factorii sociali analizează atitudinile și caracteristicile beneficiarilor serviciilor 

instituției;  

4. Factorii tehnologici vizează aplicarea sistematică a cunoștințelor științifice la scopurile 

practice ale instituției; 

5.  Factorii legislativi au în vedere complexul legislativ european, național şi local (HCJ).   

 

Cei 5 (cinci) stimulatori ai schimbării nu pot acționa independent sau paralel ci se află în 

interacțiune și pot genera schimbări previzibile. 

1. Influența factorilor politici asupra activității CJ Olt 

Efectele care pot fi generate de o acțiune convergentă a factorilor politici 

Schimbările politice inerente ciclurilor electorale pot determina inconsecvență în 
implementarea priorităților identificate anterior, la un anumit moment unele putȃnd fi 
schimbate semnificativ sau chiar abandonate. 

Avizarea / adoptarea cu întȃrziere a actelor normative şi a altor documente strategice 
relevante de către diverse paliere paliere ale sistemului administrativ pot genera dificultăți 
în implementarea acțiuni coerente şi cu continuitate, pe termen mediu şi lung, inclusiv a 
proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă.  

 

2. Influența factorilor economici asupra activității CJ Olt 

Efectele care pot fi generate de o acțiune convergentă a factorilor economici 

Situația macro-economică generală precară a Romȃniei antrenează un impact negativ 
asupra veniturilor bugetului de stat şi a sumelor alocate administrațiilor locale, implicit 
asupara bugetului propriu.  

Constrȃngerile bugetare pot antrena o insuficientă acoperire cu resurse financiare, 
materiale şi umane îngreunȃnd finalizarea proiectelor în derulare, a investițiilor deja 
începute, precum şi startarea unora noi. 

Modificarea fiscalității, în creştere, datorată crizei economice generată de pandemie, 
amplifică riscul diminuării numărului de firme active din județ cu consecințe în scăderea 
cifrei globale de afaceri şi creşterea numărului de şomeri, rezultatul avȃnd impact negativ 
asupra bugetelor, de stat şi locale. 

Rata anuală a inflației în creştere în Romȃnia conduce la o scadere a puterii de cumparare 
a populației, afectarea fluxurilor comerciale, cu impact negative asupra bugetului local. 

Oportunitatea accesării fondurilor europene nerambursabile facilitează consolidarea 
capacitații de derulare a acțiunilor anti-saracie şi incluziune socială, precum şi derularea 
de investiții cu impact major asupra creşterii coeziunii socio-economice şi teritoriale în 
județ. 

Interesul crescut al investitorilor pentru valorificarea potențialului turistic antrenează 
posibilitatea încheierii de către CJ Olt de parteneriate noi în domeniu cu mediul privat, dar 
şi o creştere a veniturilor din turism la bugetul local (exemplu, Portul Turistic Corabia). 

Capacitate limitată de absorbție a fondurilor europene la nivel local, în special în mediul 
rural, reclamă intervenția CJ în sprijinul UAT-urilor pentru atenuarea disparităților 
economice de tip urban-rural, acțiune îngreunată în prezența constrȃngerilor bugetare.  

Necesitatea îmbunătățirii infrastructurii şi extinderii serviciilor de transport, de învățămȃnt, 
sanitare şi medico-sociale în județ crează o presiune crescută asupra CJ Olt pentru 
asigurarea investițiilor în domeniu. 
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3. Influența factorilor sociali asupra activității CJ Olt 

Efectele care pot fi generate de o acțiune convergentă a factorilor sociali  

Scăderea populației şi tendințele migraționiste determină CJ Olt să modifice şi să adapteze 
în timp util documentele programatice în funcție de structura socială şi de dinamica 
demografică. 

Creşterea somajului şi sărăciei în Romȃnia (implicit în județul Olt) reclamă din partea 
autorității județene identificarea de soluții locale (surse bugetare, creare de locuri de 
muncă, investiții, etc.) pentru atenuarea disparităților economice de tip rural-urban şi 
contrabalansarea scăderii veniturilor la bugetul local, acțiune îngreunată de constrȃngerile 
bugetare ce afectează suplimentar bugetul local. 

Securitatea socială scăzută în Romania generează presiune bugetară ridicată asupra CJ 
Olt coroborată cu nevoia furnizării de servicii de calitate. 

Implicarea scăzută a cetățenilor, societății civile, mediului de afaceri şi a partenerilor sociali 
în identificarea nevoilor reale şi evaluarea serviciilor oferite acestora conduce la o 
fundamentare defectuoasă a actelor normative adoptate, în special a documentelor 
programatice şi prin urmare insuficienta corelare a acestora cu nevoile şi interesele 
beneficiarilor/cetățenilor (neimplicarea publică în viața cetății). 

Existența unui mare număr de comunitaăți purtatoare de elemente de patrimoniu imaterial 
(mestesugari, interpreți de folclor, artizani) implică necesitatea organizării de activități de 
marketing în domeniul cultural, de dezvoltare a infrastructurii culturale pentru satisfacerea 
cereririi locale crescȃnde pentru produse culturale ce încorporează elemente de 
patrimoniu imaterial. 

 

4. Influența factorilor tehnologici asupra activității CJ Olt 

Efectele care pot fi generate de o acțiune convergentă a factorilor tehnologici  

Dezvoltarea rapidă a noilor tehnoLogii TIC permite modernizarea şi efidentizarea serviciilor 
publice furnizate, îmbunătățirea comunicării şi apropierii CJ Olt de cetățeni, necesitatea 
adaptării strategiilor/programelor în funcție de potențialul noilor tehnologii TIC, dar şi 
posibilitatea de a dezvolta noi structuri de dezvoltare locală cu participare directă a  CJ 
(GAL-uri, parcuri industriale, centre de afaceri, clustere, etc.). 

Promovarea şi co-finanțarea producerii energiei verzi la nivel european şi național 
generează posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile şi implicit creşterea capacității 
instituționale de derulare de investiții de eficientizare energetică şi de reducere a emisiilor 
de C02 (alinierea la Green Deal). 

Creşterea potențialului de dezvoltare a activităților de cercetare-dezvoltare de la nivelul 
județului Olt prin parteneriate cu centre universitare sau de cercetare permite autorității să 
dezvolte un număr de structuri de dezvoltare locală cu participare directă a CJ Olt. 

 

5. Influența factorilor legislativi asupra activității CJ Olt 

Efectele care pot fi generate de o acțiune convergentă a factorilor legislativi  

Instabilitatea legislativă manifestată în Romȃnia antrenează o scădere a predictibilității 
normei Legale ce antrenează dificultăți în exercitarea funcției de planificare strategică  şi 
a managementului operațional, implementarea deficitară a unor proiecte gestionate de 
autoritate, dar şi o comunicare deficitară interinstituțională. 

Birocrație legislativă excesivă în domeniul achizițiilor publice şi al contractării fondurilor 
nerambursabile generează dificultăți în derularea proceselor de achiziții publice. 
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Existența reglementărilor europene în domeniul managementului deşeurilor reclamă din 
partea autorității județene activități sustinute în domeniu. 

Factori complementari celor 5 din Analiza PESTL: 

Influența factorilor de mediu asupra activității CJ Olt 

Efectele care pot fi generate de o acțiune convergentă a factorilor de mediu  

Interesul crescut pentru valorificarea turismului eco-sustenabil reclamă din partea CJ Olt 
elaborarea de documente programatice sectoriale în domeniul turismului şi în domenii 
conexe. 

Interesul crescut la nivel internațional pentru conservarea biodiversității generează 
posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru derularea de acțiuni de protejare a 
eco-sistemelor din aria teritorială a județului. 

Poluarea şi deteriorarea factorilor de mediu (aer, apa, sol) şi pericolul degradării florei şi 
faunei în zonele protejate, din cauza activităților antopice, reclamă actualizarea 
documentelor programatice de mediu şi a celor din domenii conexe, şi totodată, 
intensificarea monitorizării evoluției eco-sistemelor, precum şi intensificarea numărului de 
acțiuni de protecție a populariei împotriva efectelor schimbărilor climatice. 

Necesitatea respectării normelor UE şi a obligațiilor asumate la nivel internațional de 
Romȃnia în domeniul portecției mediului impune actualizarea permanentă a documentelor 
programatice promovate de CJ Olt pentru respectarea prevederilor şi obligațiilor existente 
la nivel internațional în domeniu. 

 

Conjugarea celor două metode prezentate mai sus, în analiza complexă pentru 

determinarea mediului de acțiune, este următoarea: 

 

 

Alegerea între ACB și ACE  

Tabelul de mai jos ilustrează cele două criterii menționate mai sus (obiectivul de politică și 

mediul de date), aplicate în cele două metode cel mai des utilizate:  ACB și ACE.  Tabelul 

sugerează care dintre cele două poate fi utilizată, având în vedere condițiile. 
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2.8. Informarea și consultarea publică 
Calitatea unei politici publice depinde în mare măsură de activitățile de consultare și 

coordonare intrainstituțională și între APL și societatea civilă (ONG-uri, organizații 

interesate, instituții, cetățeni). 

Politica publică, prin transformările propuse, afectează direct și/sau indirect viața socială, 

profesională sau chiar personală, statutul socio-economic al unui număr mare de oameni 

din comunitate. De aceea, participarea acestora, în funcție de caracteristici și 

responsabilități, la toate etapele procesului de politică este foarte importantă. 

Una dintre principalele caracteristici ale procesului decizional modern este asigurarea 

transparenţei şi a celui mai înalt nivel posibil de implicare a părţilor interesate şi a 

cetăţenilor. Practicile îmbunătăţite de consultare publică reflectă acest lucru şi contribuie la 

consolidarea şi legitimitatea proceselor de formulare a politicilor şi deciziilor. 

Procesul de consultare nu se limitează la punerea la dispoziţie de către autoritățile locale 

părţilor interesate a unor informaţii (de exemplu, comunicarea unei dispoziții sau hotărâri 

sau clarificarea unui aspect). În schimb, ea implică urmărirea unor opinii sau a unor 

concluzii care să influenţeze formularea şi implementarea politicilor locale. 

Deşi anumite forme de dialog între autoritățile locale şi părţile interesate există deja în 

administraţia dvs., acest dialog trebuie să fie permanent, şi, uneori, el trebuie oficializat în 

scris şi în consultări publice standardizate. 

De obicei în cazul politicilor publice la nivel de administrație publică locală se 

adoptă metoda Analizei Cost-Beneficiu (ACB) datorită posibilității de cuntificare 

a costurilor şi a beneficiilor, dar şi caracterului deschis al scenariilor propuse. 

Reamintim că politicile publice sunt definite în linii mari, iar instrumentele de 

implementare, respectiv Strategia de Dezvoltare şi PSI sunt analizate periodic, 

existȃnd posibilitatea reconfigurării lor în funcție de modificările de prioritate 

sau bugetare ce pot apărea pe perioada implementării Strategiei şi/sau PSI. 
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Nu întotdeauna este necesar să fie consultat publicul. Oportunitatea şi măsura în care 

consultarea publicului depinde de stadiul în care se află iniţiativa politică şi de tipul 

acesteia. În mod similar, forma consultării publice poate varia – şi trebuie să varieze! – în 

funcţie de nevoi.  

 

2.9. Implementarea politicilor publice 
Odată ce a fost selectată una dintre opțiunile de politici propuse, aceasta va fi supusă 

dezbaterii și aprobării factorilor decidenți de la nivel local (consiliul local, respectiv consiliul 

județean, după caz). Ulterior, aceasta va fi implementată în baza unui plan de acțiuni care 

va detalia numărul de persoane implicate în implementare, costul anual al acestor resurse 

umane, alte costuri necesare implementării politicii. De asemenea, vor fi indicate 

persoanele responsabile cu implementarea fiecărei activități și termenele de realizare a 

acestora. Totodată, se vor elabora obiectivele politicii și se vor stabili țintele (indicatorii de 

performanță), ceea ce va permite monitorizarea progresului implementării politicii. 

Monitorizarea nu trebuie să aibă loc prea des, intervalul de 3 luni fiind de regulă acceptat, 

iar informațiile solicitate pentru monitorizare nu trebuie să fie prea multe sau detaliate, 

pentru a evita fie lipsa de relevanță a acesteia (datorită frecvenței monitorizării, toate 

rapoartele de monitorizare conțin aproape aceleași informații), fie îngreunarea nejustificată 

a implementării (personalul petrece prea mult timp raportând rezultatele în detrimentul 

timpului dedicat în mod normal implementării propriu-zise a politicii). 

Planul de acțiuni este un instrument sintetic de planificare, care se elaborează către 

sfârșitul procesului de elaborare a propunerii de politică publică, urmând a fi utilizat pe 

parcursul implementării. După ce scopul și obiectivele specifice au fost finalizate, iar 

varianta de soluționare preferată a fost aleasă, următoarea fază este dezvoltarea acesteia 

într-un plan de acțiuni.  

Utilizarea planului de acțiuni este multiplă. Planul de acțiuni are rolurile simultane de: 

➢ Acord al celor implicați privind alocarea responsabilităților implementării; 

➢ Mijloc de coordonare al actorilor implicați prin informații despre: ce, când și cum; 

➢ Mijloc de monitorizare al progresului activităților; 

➢ Istoric de activități al politicii publice, după ce aceasta a fost implementată. 

 

Pentru a funcționa ca atare, planul de acțiuni trebuie periodic adus la zi și comunicat tuturor 

celor implicați. Alterări precum întârzieri, schimbări de responsabilități sau îmbunătățirea 

În cazul de față consultarea publică a fost făcută în momentul realizării 

Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 2021-2027, fapt ce a 

determinat toate elementele constitutive ale politicilor publice aplicate întregii 

perioade, fiind obligatoriu preluate şi in Planul Strategic Instituțional, care 

reprezintă în fapt plenul de implementare a obiectivelor şi țintelor pe termen 

scurt (2 ani) cuprinse în Strategie. 
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unor instrumente pot apărea pe măsură ce planul se confruntă cu practica; acestea trebuie 

însă introduse în plan și făcute cunoscute. 

În continuare este redat un exemplu de structură a unui plan de acțiuni pentru APL. 

Această structură nu este obligatorie, dar este util ca elementele prezentate în ea să se 

regăsească în formatul de Plan de acțiune ales. 

Tabel: Model Plan de Acțiune pentru implementarea variantei de soluționare a problemei 

alese 

Prioritate 

strategică 

Măsură 

implementare 

Acțiuni Instituție 

respon 

sabilă 

Termen 

realizare 

 

În Anexa 2  este prezentat Planul de Acțiune pentru implementarea politicilor publice (PA) 
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3. Procesul de elaborare a politicilor publice şi Grupurile de Lucru (GL) 

 3.1. Principii de elaborare şi Grupurile de Lucru (GL) 
Conform Cererii de Finanțare cod MySMIS nr. 129726 care prevede: 

„Propunerea vine în contextul apariției primelor propuneri de regulamente europene pentru 

gestionarea fondurilor europene 2021-2027. Principalele aspecte sensibile, astfel cum reies 

din propunerile prezentate de CE, sunt: scaderea ratei de cofinanțare a UE la 70% şi 

aplicarea regulii N+2. Scăderea ratei de cofinanțare determină o contribuție mai mare din 

partea statului membru şi o presiune mai mare asupra bugetului de stat, lucru care va pune 

sub semnul întrebarii posibilitatea asigurării de către România, pentru beneficiarii autorități 

şi instituții publice locale a ratei de cofinanțare de 2% a cheltuielilor eligibile. Rata de 

cofinanțare mai mică din partea UE, coroborat cu faptul că pentru anumite tipuri de proiecte 

sunt aplicabile regulile ajutorului de stat va determina o scădere şi mai mare a ratei de 

cofinanțare a proiectelor, proporțional cu cresterea contribuției eligibile a beneficiarilor. Un 

alt aspect important este faptul ca TVA va fi neeligibil pentru proiectele cu valori totale mai 

mari de 5 mil. euro. Acesta determină o presiune financiară mai mare la nivelul beneficiarilor 

(în special autoritațile şi instituțiile publice) care vor fi obligați să contribuie cu valori mai mari 

la implementarea proiectelor. Propunerea de regulament FEDR - FC arată că gradul de 

concentare a fondurilor FEDR pe trei obiective de politică (30% - PO 1, 35% - PO 2, 6% - 

PO 5) este foarte mare față de nevoile de dezvoltare naționale. Acest lucru este evidențiat şi 

de actuala perioadă de programare când gradul de concentre a fondurilor a fost de minim 

50% pentru primele 4 obiective tematice, iar la nivel național au existat dificultăți în asigurarea 

concentrării tematice. De asemenea, atragem atenția că activitățile privind mobilitatea 

urbană nu mai sunt incluse în obiectivul care vizează ”low carbon”, ci în cadrul obiectivului 

privind conectivitatea, ceea ce face şi mai dificilă asigurarea finanțării nevoilor la nivel 

național.” 

Procesul de definire şi elaborare a politicilor publice trebuie să țină cont de rolurile actorilor 

implicați, respectiv rolurile funcţionarilor publici şi ale politicienilor în cadrul procesului: 
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Procesul de formulare a politicilor publice este un demers tehnic şi profesional, asigurat de 

specialiştii de la nivelul administraţiei publice (funcţionarii publici), precum şi de experți 

independenţi, în vederea asigurării unei argumentări cuprinzătoare şi structurate, precum şi 

o fundamentare solidă a tuturor informaţiilor care ţin de posibilele alternative şi decizii. 

Politicile pot fi şi trebuie să fie considerate un instrument direct care să permită clasei politice 

atingerea anumitor obiective specifice incluse în programele de guvernare sau care se impun 

pe parcursul guvernării. Din acest motiv, analiza politicilor publice ţine de competenţa 

funcţionarilor publici care trebuie să aibă cunoştinţe de specialitate, precum şi cunoştinţe 

profesionale în domeniu. Calitatea, obiectivitatea şi corectitudinea analizei ţin de 

răspunderea profesională a funcţionarilor publici şi a specialiştilor din domeniul 

administraţiei. 

Există două abordări principale în formularea politicilor publice: 

“Politicile axate pe scopuri” – care privesc aspectele strategice la nivel înalt sau domeniile 

de politici în general. Aceste politici vizează probleme generale şi complexe şi stabilesc o 

serie de obiective de dezvoltare pe termen mediu. În dezvoltarea şi implementarea unor 

astfel de strategii este necesar să fie implicate mai multe instituţii. Iată câteva exemple de 

astfel de politici: Planul Naţional de Dezvoltare, Strategia de Dezvoltare Durabilă, Programul 

de Reducere a Sărăciei, Politica de Dezvoltare Rurală, etc. 

“Politicile axate pe probleme” – se axează pe anumite probleme sau aspecte specifice 

care trebuie soluţionate şi care ţin de o anumită zonă a politicilor. De regulă, titlul 

documentului de politică indică pe ce anume se concentrează acesta (ex: îmbunătăţirea 

sistemului de licenţiere a universităţilor, reducerea ratei şomajului în rândul populaţiei Roma 

din mediul rural, reducerea numărului de evadaţi din închisori, soluţionarea problemelor cu 

grădiniţele din noile zone ale oraşelor etc.). 
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La nivelul administrației publice locale avem politici publice axate pe scopuri de tip 

distributiv, care presupun  alocarea de resurse şi servicii către diferite segmente ale 

populaţiei – persoane, grupuri, comunităţi. Unele politici de tip distributiv acordă beneficii 

doar unui număr restrâns de beneficiari. Alte politici se adresează unui număr mare de 

persoane cum este cazul programelor de subvenţii sociale, programele educaţionale 

gratuite, etc. 

Politicile de tip distributiv implică de regulă utilizarea fondurilor publice în favoarea grupurilor, 

comunităţilor şi activităţilor economice. Potenţialii beneficiari nu concurează în mod direct, 

după cum beneficiile atribuite nu constituie costuri directe pentru un grup anume. 

 3.2. Analiza actorilor implicați (stakeholderilor) 
Analiza actorilor/stakeholderilor este utilă pentru a câştiga o mai bună înţelegere a intereselor 

şi resurselor actorilor importanţi pentru luarea deciziei de politică şi implementarea acesteia. 

Pentru a spori efectele ei este bine dacă se foloseşte analiza mediului socio-politic şi 

economico-educațional.  

Stakeholderii (factorii interesați) pot fi grupați pe categorii, în funcție de tipul lor, de interesul 

particular al acestora și de puterea pe care o au în raport cu intervenția propusă. 

Gruparea stakehoderilor în funcție de interes: 

Sectorul privat Sectorul public Societatea civilă 

Companii Ministere și agenții Mass media 

Asociații profesionale Departamente / direcții ONG-uri 

Instituții financiare Partide politice Școli / universități 

Persoane autorizate UAT-uri Sindicate 

Modelul de încadrare a în funcție de interes a stakehoderilor: 
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Metoda analizei factorilor interesați permite dezvoltarea unei strategii adecvate de 

comunicare și „susținere”/argumentare a variantelor de intervenție propuse, de consultare și 

implicare a factorilor interesați prin: 

o Identificarea factorilor interesați specifici într-o anumită problemă de politică publică; 

o Estimarea poziției acestora în raport cu intervenția propus;  

o Evaluarea gradului de opoziție și sprijin din partea factorilor interesați în 

implementarea unei intervenții. 

Stakeholderii selectați trebuie să fie cei care deţin informaţii la nivel local pentru a obţine 

opiniile lor referitor la obiective şi ținte de atins şi la interesele lor. Pentru selectarea lor se 

recomandă utilizarea următoarei grile: 

 
Stakeholder 

Interesul 
grupului ceea 

ce priveşte 
problema 

 
Resursele 

Capacitatea de 
a mobiliza 
resursele 

Poziţia vis-à-
vis de 

problemă 

     

 

În Anexa 3 este prezentată Grila de Analiză a Stakeholderilor. 

Sunt două momente în care analiza stakeholderilor este decisivă: 

I. Când politica este formulată – în momentul în care deciziile privind cine este în favoarea 

ei sunt luate. În acest moment în care stakeholderii nu sunt luaţi în considerare, managerii 

pot furniza un important aspect în ceea ce priveşte stakeholderii decisivi şi a modului cum 

pot afecta ei rezultatele politicii. Din moment ce factorii de decizie (policy makers) nu se află 

în contact direct sau au de-a face foarte puţin cu stakeholderii importanţi, informaţia oferită 

de manager este fi decisivă. 

II. La formularea strategiei de implementare a politicii. Este importantă o analiză a 

stakeholderilor pentru a se cunoaşte unde există suport pentru politică. 

Precizăm că la acest moment, prin operaționalizarea Grupurilor de Lucru cele 2 (două) 

momente au fost îndeplinite, GL-urile urmȃnd a-şi continua activitatea în structura de 

implementare de nivel de coordonare descrisă în PSI, şi anume în Structura pentru 

Sprijinirea Dezvoltării Durabile (SSDD): 
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Procesul de formare a politicilor publice este schematizat sub următoarea formă: 
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Agenda publică se formează prin identificarea problemelor şi gruparea acestora pe seturi în 

funcție de domeniul/sectorul strategic: 

 

Identificarea problemelor constă în alegerea unui set de probleme de interes public 

dintr-un anumit domeniu/sector, care sunt filtrate şi, eventual, trecute pe agenda instituţiei. 

Această activitate este realizată de către echipele tehnice din cadrul autorităţii publice 

abilitate să iniţieze proiecte de acte normative sub coordonare politică şi care ar putea face 

obiectul acţiunii administrative. 

Stabilirea agendei este o etapă a procesului de elaborare a politicilor publice desfăşurată 

cu implicarea echipelor tehnice ale instituţiei, dar care este coordonată la nivel politic 

(conducere CJ). 

Problemele pot fi identificate din următoarele surse: 

➢ Agenda publică: probleme aflate la un moment dat în discuţie publică (mass media, 

grupuri de presiune, organizaţii ale societăţii civile, etc.), care necesită intervenţia 

administrației publice locale pentru rezolvarea lor; 

➢ Priorităţi stabilite la nivel politic local care apar pe parcursul mandatului. 

Formularea oficială a problemelor este activitatea prin care o problemă (sau mai multe 

probleme), odată intrată(e) pe agendă, devin(e) prioritate strategică pentru instituţie. În 

urma acestei activităţi, o anumită problemă este recunoscută ca atare, este inclusă pe 

agenda instituţiei ca prioritate, şi primeşte o formulare oficială. 

Procesul selectării problemelor şi identificarea priorităților este prezentat în următoarea 

schemă: 
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Rezultatul final îl reprezintă un set de probleme recunoscute şi acceptate oficial, care 

poate exte integrat într-un program de priorităţi strategice pe care instituţia şi-îl propune 

spre realizare. 

 

 

Documentele strategice de implementarea politicilor publice sunt Strategia de dezvoltare, 

care conține obiectivele şi țintele pe termen mediu şi lung, şi Planul Strategic Instituțional, 

care conține obiectivele şi țintele pe termen scurt şi eventual mediu (dacă este adoptat pentru 

o perioadă de 4 ani). 

 3.3. Formularea Priorităților Strategice ale Consiliului Județean Olt 
În elaborarea Strategiei de Dezvoltare a județului Olt pentru perioada 2021-2027 s-a efectuat 

consultarea publică şi internă în care s-au elementele definitorii ale politicilor publice 

aplicabile de către CJ Olt, obiectivele strategice, domeniile de intervenție şi toate elementele 

de detaliu careconturează şi definesc politicile publice ce vor fi abordate de instituție în 

perioada menționată.  

În elaborarea PSI, ca document strategic şi instrument de implementare a politicilor publice 

pe termen scurt, s-a ținut cont de Strategia se dezvoltare pentru perioada 2021-2027, care 

este în etapa de aprobare în cadrul CJ, depăşind celelalte etape premergătoare, şi s-au avut 

în vedere etapele metodologice: 

1. Realizarea analizei preliminare a caracteristicilor comunității vizate. Aceasta analiză a 

cuprins elemente diverse: elemente de istorie şi tradiții pentru comunitate; analiza de mediu 

(elemente socio-economice, elemente de infrastructură şi patrimoniu, elemente de cultură, 

elemente de protecția mediului şi dezvoltare durabilă, elemente de educație, elemente ce țin 

de administrația publică, s.a.); analiza cadrului strategic la nivel național, regional şi 

județean). Principala misiune a analizei preliminare se refera la structurarea mediului în care 

se plasează comunitatea şi la identificarea capacităților reale deținute de aceasta. 

2. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunității. Pasul al doilea se refera la 

stabilirea unei viziuni asupra dezvoltarii strategice a județului Olt. Aceasta viziune a ținut 

seama de elementele principale ale analizei preliminare. 

3. Analiza sectorială a domeniilor/sectoarelor strategice principale. Această analiză s-a 

realizat pe mai multe domenii şi s-au stabilit prioritățile de dezvoltare pe termen mediu. În 

cadrul fiecărui domeniu/sector strategic, determinat şi corelat cu obiectivele, 

programele/proiectele şi țintele pe termen lung stabilite prin Strategia de Dezvoltare 2021- 

 

Facem mențiunea că toate aceste etape au fost parcurse în elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare a județului Olt pentru perioada 2021-2027, inclusiv 

procesul de consultare internă şi publică. 
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2027. Astfel, s-au propus 4 (patru) priorități strategice, cu ținte pe termen scurt şi mediu, ce 

includ domeniile strategice principale:  

➢ Prioritatea Strategică 1 - vizȃnd Domeniu / Sector: I. PATRIMONIUL TEHNICO-

EDILITAR, ce include Dezvoltarea urbană şi infrastructura (urbanism, transport, zona 

metropolitana, rețele de utilități, gestiunea deşeurilor, patrimoniul naţional și 

universal).  

➢ Prioritatea Strategică 2 - Domeniu / Sector: II. MEDIUL ECONOMIC, ce include 

Dezvoltarea şi competitivitatea economică (economia locală pe sectoare și ramuri 

industriale, structura ocupaţională, zone industriale și agricole, turism, companii 

reprezentative în ramuri ale economiei locale); 

➢ Prioritatea Strategică 3 - Domeniu / Sector: III. MEDIUL SOCIAL, CULTURAL, 

ŞŢIINŢIFIC, ce include fenomene demografice şi dezvoltare comunitară, sănătate 

publică, învăţământ și orientare profesională, asistenţă socială, cultură și arta, religie 

și spiritualitate, siguranţa cetăţeanului, convietuire etnică, societatea civilă); 

➢ Prioritatea Strategică 4 - Domeniu / Sector: IV. MEDIU ŞI DEZVOLTARE 

DURABILĂ, ce include protecția mediului, dezvoltare durabilă, rezervaţii naturale şi 

arii protejate, spaţii verzi și parcuri, zone și elemente de patrimoniu naţional și 

universal. 

Avȃnd în vederea că realizarea obiectivelor specifice şi atingerea țelurilor (rezultatelor 

output) depind de administrația publică, aceasta a fost analizată distinct, ca Domeniu / 

Sector suport, vizȃnd ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, BUNA GUVERNANŢĂ ŞI CAPITALUL 

UMAN,  ce include Dezvoltarea capacităţii administrative a administraţiilor publice locale din 

judeţul Olt prin ridicarea nivelului de performanță a personalului din administrațiile publice 

locale,  specializarea personalului administrațiilor publice locale şi furnizării de servicii digitale 

către contribuabili. 

În urma analizei preliminare şi a celei sectoriale s-a făcut Analiza SWOT generală (puncte 

tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) şi Analiza PESTL. Astfel, s-a făcut identificarea 

problemelor strategice şi a domeniilor/sectoarelor strategice sectoriale care să răspundă 

nevoilor de dezvoltare a comunității şi modalitațile de monitorizare şi evaluare a rezultatelor 

pe termen mediu si lung.  

4. Articularea documentului strategic PSI. Acest document strategic este elaborat în baza 

strategiilor sectoriale bazate pe sintezele de lucru si dezbaterile publice ce au avut loc faza 

elaborării Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 2021-2027, document 

strategic analizat de Grupurile de Lucru pe domeniile/sectoarele definite, de Consiliul 

Județean şi de societatea civilă din județul Olt, forma lui finală putând fi asumată ca document 

de planificare strategică pentru comunitate prin aprobare în cadrul unei comisii/comitet de 

avizare, avȃnd în vedere că obiectivele şi țelurile prevazute sunt pe termen scurt şi mediu şi 

ele sunt analizate şi posibil revizuite anual. PSI este congruent Strategiei, el neputȃnd depaşi 

cadrul acesteia prin adăugare de obiective şi ținte de realizat. 
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Ţintele şi indicatorii 

La acest moment Beneficiarul împreună cu echipa de experți a Consultantului a realizat  

etapa de constituire a Grupurilor de Lucru (GL), acestea fiind operaționalizate. 

La constituirea celor 4 GL s-a ținut cont de faptul că politicile publice determină şi sunt parte 

componentă a Planului Strategic Instituțional, dictȃnd asupra domeniilor de intervenție, 

programelor  şi măsurilor cuprinse în acesta.  

Cele 4 (patru) domenii / sectoare strategice identificate au determinat definirea Politicilor 

Publice ce vor fi aplicate de administrația publică locală a județului Olt, respectiv Consiliul 

Județean, acestea fiind: 

➢ POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL PATRIMONIULUI TEHNICO-EDILITAR; 

➢ POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MEDIULUI ECONOMIC; 

➢ POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MEDIULUI SOCIAL, CULTURAL, ŞŢIINŢIFIC; 

➢ POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE; 

 

la care se adaugă domeniul / sectorul suport reprezentat de: 

➢ POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, BUNA 

GUVERNANŢĂ ŞI CAPITALUL UMAN. 

Argumentul ce a stat la fundamentarea selecției domeniilor/sectoarelor strategice de interes 

a fost acela că ele se regăsesc deja în Strategia de Dezvoltare a Județului Olt, 2021 – 2027, 

document strategic cu perioadă mai lungă de implemantare decȃt Planul Strategic 

Instituțional, 2020 – 2022. Astfel se asigură coerența programelor şi țintelor prevăzute. 

 

În continuarea sunt prezentate Grupurile de Lucru pe domenii de interes şi componența 

acestora la acest moment:  

Revenim cu precizarea că Strategia de Dezvoltare şi PSI sunt instrumentele 

strategice prin care se implementează Politicile Publice. 
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3.4. Scopul și obiectivele politicilor publice identificate  
Scopul propunerilor de politică publică reflectă o stare generală de lucruri care se așteaptă 

să fie îmbunătățită ca urmare a implementării acestora prin realizarea Planului Strategic 

Instituțional, pe termen scurt, şi a Strategiei de Dezvoltare, pe termen mediu şi lung. 

Scopurile şi Prioritățile stabilite pentru domeniile/sectoarele prioritare selectate au un 

caracter general și oferă orientare pentru toate activitățile prevăzute.  

Scopul actului de administraţie publică locală este de a realiza o dezvoltare armonioasă şi 

durabilă a comunității plecȃnd de la nevoile acesteia, iar în domeniul managementului 

instituţional de a simplifica şi transparentiza relaţia cu membrii comunităţii, persoane juridice, 

societate civilă şi în mod special cu cetăţenii. În atingerea acestui scop trebuie implementate 

instrumente şi mecanisme noi şi moderne de management instituţional care să ofere nivelului 

de decizie informaţii clare şi concrete pentru a forma o imagine reală şi imediată a situaţiei. 

Obiectivul General al implementării politicilor publice definite în contextul prezentului 

proiect şi a acestei finanțări este de a îmbunătăți calitatea vieții populației prin valorificarea 

superioară a resurselor existente şi posibil a fi atrase. 

Obiectivele strategice care determină atingerea obiectivului general sunt: 

1. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii județene de bază (căi rutiere, utilităţi) și a 

zonelor urbane; 

2. Creşterea competitivității economice a județului inclusiv prin dezvoltare rurală 

durabilă şi modernizare a agriculturii, ca pilon important al economiei şi mediului 

economic local; 

3. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale şi a calității serviciilor oferite 

contribuabililor (sănătate, educație, servicii sociale), inclusiv prin sprijinul unei 

ocupări durabile, a incluziunii sociale şi a siguranței cetățeanului şi bunurilor sale; 

4. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural şi a moştenirii cultural-

istorice; 

5. Protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetice; 

6. Creșterea capacității administrative, asigurarea bunei guvernanțe şi dezvoltarea 

competențelor personalului din aparatul de administrație publică. 
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3.5. Planul de Măsuri şi Acțiuni (PA) pentru implementarea Politicilor Publice şi a Priorităților 

Strategice identificate 
Prioritățile strategice identificate 

Prioritatea Strategică 1 - vizȃnd Domeniu / Sector: I. PATRIMONIUL TEHNICO-EDILITAR, 

ce include Dezvoltarea urbană şi infrastructura (urbanism, transport, zona metropolitana, 

rețele de utilități, gestiunea deşeurilor, patrimoniul naţional și universal), corespunde 

Obiectivelor Strategice 1 şi 4. 

Prioritate de realizare 1 (P1) - Modernizarea infrastructurii locale și regionale de serviciilor 

tehnico-edilitare şi de transport rutier, mobilitate națională, regională şi transfrontalieră şi de 

conservare, protecti si valorificare a patrimoniului natural si cultural al judetului 

Măsuri de implementare: 

➢ M 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Crearea unui sistem de transport rutier inteligent la nivel județean, în corelare 

cu rețelele europene și centurile ocolitoare și a infrastructurii adiacente 

drumurilor;  

- Asigurarea conectivității rețelei de drumuri regionale la rețeaua TEN-T prin 

modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigură 

conectivitatea (primara si secundara) cu această rețea;  

- Modernizarea rețelei de drumuri județene/locale/comunale care asigură 

conectivitatea cu rețeaua națională;  

- Dezvoltarea transportului intermodal și a logisticii aferente, parcari;  

- Constructia/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean ce 

vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea de sensuri giratorii si 

alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei  

- Realizarea de perdele forestiere si parapeti pentru protectie , lucrari de 

protectie a drumurilor judetene fata de efectele generate de conditii 

meteorologice extreme (provocate de schimbari climatice sau alte cauze 

exceptionale, inundatii, viscol);  

- Modernizarea și dezvoltarea transportului portuar și feroviar în vederea 

îmbunătățirii accesibilității.  

➢ M 1.2. Dezvoltarea Sistemului urban 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Dezvoltarea Zonei Metropolitane Slatina;  

- Dezvoltarea Zonei Metropolitane Caracal;  

- Stabilirea unor proiecte strategice comune.  

➢ M 1.3. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor tehnico-edilitare 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Extinderea reţelelor de apă și canalizare; 

- Construirea staţiilor de epurare; 

- Construirea infrastructurii pentru management ul deșeurilor; 
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- Îmbunătăţirea capacităţii personalului serviciilor publice de a furniza servicii de 

calitate. 

➢ M 1.4. Conservarea, protecția şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural al 

județului 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Protejarea identităţii culturale, restaurarea/punerea în valoare a patrimoniului 

cultural; 

- Restaurarea, protecţia şi valorificarea turistică a patrimoniului arhitectural şi 

cultural si dotarea acestora in mod corespunzator; 

- Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; 

- Creşterea accesului la obiectivele de patrimoniu cultural şi arhitectural; 

- Sprijin pentru iniţiativele de valorificare a specificului etnografic şi etnic. 

- Amplasarea de indicatoare turistice către principalele obiective turistice din 

judeţ. 

Prioritatea Strategică 2 - Domeniu / Sector: II. MEDIUL ECONOMIC, ce include Dezvoltarea 

şi competitivitate economică (economia locală pe sectoare și ramuri industriale, structura 

ocupaţională, zone industriale și agricole, turism, companii reprezentative în ramuri ale 

economiei locale), corespunde Obiectivelor Strategice 2 şi 4 (parțial – dezvoltare turism). 

Prioritate de realizare 2 (P2) - Creşterea competitivităţii economice a județului Olt 

Măsuri de implementare: 

➢ M 2.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri, inclusiv infrastructura specifică cercetării 

și inovării 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Dezvoltarea (crearea / modernizarea / extinderea) incubatoarelor şi 

acceleratoarelor de afaceri, parcurilor științifice, tehnologice, industriale, 

clusterelor, piețe de gros; 

- Stimularea cooperării și realizării de rețele de tip cluster; 

- Sprijin pentru dezvoltarea activității economice în cadrul infrastructurii specifice 

inovării și cercetării. 

➢ M 2.2. Consolidarea creşterii şi competitivității IMM-urilor 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Sprijinirea activității IMM-urilor, în special a microîntreprinderilor și a start-up-

urilor inovative; 

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 

economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi; 

- Dezvoltarea serviciilor de promovare/marketing/consultanță/internaționalizare 

pentru firmele din județ; 

- Sprijinirea firmelor din județ pentru parcurgerea si implementarea procesului de 

certificare a produselor, serviciilor sau proceselor specifice. 

➢ M 2.3. Încurajarea colaborării dintre mediul public, privat și academic pentru 

dezvoltarea industriei locale 

▪ Acțiuni de implementare: 



 
____________________________________________________________________________________ 

 
44 

 

- Susţinerea dezvoltării clusterelor și a altor forme de asociere (cu prioritate în 

domeniul agro-alimentar, industrie ușoară, turism, industria navală); 

- Dezvoltarea parteneriatului public-privat. 

➢ M 2.4. Atragerea investițiilor în județul Olt 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Inventarierea patrimoniului și a oportunităţilor de investiţii (public și privat) din 

judeţul Olt; 

- Elaborarea unei strategii și a unui plan multianual de atragere a investitorilor în 

judeţul Olt; 

- Promovarea posibilităţilor de investiţii în judeţul Olt; 

- Înscrierea și participarea comunităţilor locale din judeţul Olt în structuri 

asociative europene și internaţionale; 

➢ M 2.5. Crearea/modernizarea infrastructurii de turism în vederea creșterii atractivității 

județului 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Dezvoltarea economică locală prin valorificarea specificului turistic local 

(dunărean, rural, de pescuit, de vȃnătoare, s.a.)  

- Investiţii pentru crearea, reabilitarea, extinderea şi modernizarea structurilor de 

cazare, alimentaţie şi agrement în staţiuni şi în localităţi cu potenţial turistic  

- Dezvoltarea infrastructurii de turism de utilitate publică;  

- Identificarea și definirea produselor turistice ale judeţului Olt; 

- Campanii multianuale de promovare a destinaţiilor turistice Olt. 

➢ M 2.6. Sprijinirea structurilor asociative din domeniul agricol 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Încurajarea dezvoltării asociaţiilor din domeniul agricol (asociaţii, cooperative, 

grupuri de producători); 

- Susţinerea iniţiativelor de tip LEADER (Grupuri de Acţiune Locală, Grupuri de 

Acţiune Locală pentru Pescuit). 

➢ M 2.7. Dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii de sprijin pentru dezvoltarea 

agriculturii 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Dezvoltarea de parcuri agro-industriale; 

- Dezvoltarea capacităţilor de depozitare și transport a produselor agricole; 

- Campanii de promovare a produselor locale. 

➢ M 2.8. Îmbunătățirea capacității fermierilor locali de a dezvolta afaceri în domeniul 

agricol 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Campanii de informare și conștientizare a fermierilor și a potenţialilor fermieri 

cu privire la oportunităţile sectorului agricol; 

- Campanii de informare și conștientizare cu privire la posibilităţile de dezvoltare 

la nivel local; 

- Campanii de informare și conștientizare cu privire la valorificarea pe plan local 

a produselor agricole în scopul creșterii valorii adăugate a produselor agricole 

locale. 
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➢ M 2.9. Dezvoltarea activităților de CDI în domeniul agricol  

▪ Acțiuni de implementare: 

- Dezvoltarea continuă a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Olt; 

- Dezvoltarea colaborării dintre producătorii agricoli locali și mediul academic și 

de cercetare; 

- Promovarea măsurilor inovative și a exemplelor de succes în agricultură. 

Prioritatea Strategică 3 - Domeniu / Sector: III. MEDIUL SOCIAL, CULTURAL, ŞŢIINŢIFIC, 

ce include fenomene demografice şi dezvoltare comunitară, sănătate publică, învăţământ și 

orientare profesională, asistenţă socială, cultură și arta, religie și spiritualitate, siguranţa 

cetăţeanului, convietuire etnică, societatea civilă), corespunde Obiectivului Strategic 3. 

 Prioritate de realizare 3 (P3) - Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale (sănătate, 

educație, servicii sociale, cultură) 

Măsuri de implementare: 

➢ M 3.1. Infrastructura de sănătate și pentru situații de urgență 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii medicale 

(ambulatorii, centre de intervenție integrate, policlinici, dispensare, laboratoare, 

centre de prevenție, unități medico-sociale); 

- Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii pentru situații de urgență; 

- Dotarea cu echipamente si mobilier a unităților sanitare și formare profesională; 

- Înfiinţarea centrelor de permanenţă și a centrelor medico-sociale. 

➢ M 3.2. Infrastructura educațională 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/adaptarea infrastructurii de 

învățământ antepreşcolar, preşcolar, ISCED (1-4), preuniversitar şi campusuri 

universitare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități; 

- Dotarea infrastructurii educaţionale cu echipamente specifice; 

- Dezvoltarea serviciilor socio-educaţionale; 

- Susținerea înfiinţării (construire/reabilitare/modernizare/dotare) centrelor de 

educaţie şi formare profesională iniţială, pentru adaptarea învăţământului la 

noile tehnologii. 

➢ M 3.3. Modernizarea infrastructurii sociale 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/adaptarea infrastructurii de 

servicii sociale, inclusiv dotarea cu echipamente specifice şi mobilier; 

- Investiţii în infrastructură pentru locuinţele sociale destinate grupurilor 

vulnerabile; 

- Renovarea şi/sau schimbarea folosinţei clădirilor existente deţinute de 

autorităţile publice pentru asigurarea unor locuinţe sociale de calitate; 

- Construirea/modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranziţiei de la 

asistenţă instituţională la cea de proximitate (căsuţe de tip familial, apartamente 

de tip familial, locuinţe protejate, etc); 
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- Dezvoltarea profesională a resurselor umane specializate implicate în 

sistemele de protecţie socială din judeţ; 

- Sprijinirea sectorului non-guvernamental implicat în rezolvarea problemelor de 

ordin social; 

- Implementarea de programe în vederea prevenirii existenţei unor situaţii de 

abuz sau neglijenţă în familie şi/sau separarea de familie; 

- Promovarea incluziunii sociale a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice 

cu accent în zonele rurale; 

- Dezvoltarea serviciilor medico-sociale specializate pentru persoane în vârstă; 

- Investiţii în serviciile şi infrastructura de îngrijire la domiciliu; 

- Dezvoltarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale. 

➢ M 3.4. Încurajarea implicării sociale 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Campanii de informare și conștientizare cu privire la rolul educaţiei în 

dezvoltarea durabilă a comunităţii și în dezvoltarea individuală; 

- Campanii de informare și conștientizare pentru promovarea prevenţiei 

medicale; 

- Campanii de informare și conștientizare în scopul prevenirii dezvoltării 

problemelor din domeniul social; 

- Campanii de educare cu privire la accesarea judicioasă a serviciilor medicale 

publice; 

- Campanii de informare pentru încurajarea voluntariatului în domeniul medico-

social; 

- Campanii de promovare a parteneriatului civic pentru dezvoltarea durabilă a 

judeţului Olt. 

➢ M 3.5. Dezvoltarea activităților culturale din județul Olt  

▪ Acțiuni de implementare: 

- Dezvoltarea infrastructurii culturale din judeţul Olt; 

- Identificarea și descrierea elementelor definitorii ale identităţii culturale a 

judeţului Olt; 

- Stabilirea și promovarea unui program anual de activităţi culturale; 

- Dezvoltarea activităţilor culturale în mediul rural, cu valenţe tradiţionale și 

ocupaţionale; 

- Investiţii în crearea sau modernizarea muzeelor, colecţiilor, expoziţiilor, caselor 

memoriale, bibliotecilor, salilor de teatru, cinematografelor, salilor de concert, 

caselor de cultura. 

➢ M 3.6. Incluziune socială și combaterea sărăciei 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Promovarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale; 

- Planuri integrate în care locuințele sociale sunt însoțite în special de intervenții 

în educație, sănătate și ocupare; 

- Dezvoltarea serviciilor sociale și de voluntariat în sprijinul cetățenilor; 

- Sprijinirea categoriilor de populație aflate în situații de risc (persoane cu venituri 

reduse, persoane de etnie rromă, copii și tineri în situații de risc); 
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- Consolidarea capacității instituționale. 

➢ M 3.7. Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Măsuri pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal 

la învățământ; 

- Dezvoltarea sistemului de educație (preuniversitar și universitar) și formare 

profesională inițială și facilitarea tranziției de la școală la piața muncii; 

- Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă (FPC ), creșterea 

accesului și participării la învățarea pe întreg parcursul vieții; 

- Creșterea adaptabilității forței de munca și a întreprinderilor la nevoile pieței 

muncii. 

➢ M 3.8. Ocupare și mobilitate pe piața forței de muncă 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Stimularea ocupării prin intermediul AES (activități ale economiei sociale); 

- Stimularea activităților independente și a spiritului antreprenorial; 

- Activități de informare/consiliere/mediere în vederea creșterii gradului de 

coeziune și consens la nivelul comunității; 

- Măsuri active pe piața forței de muncă și instruire în special pentru șomeri și 

grupuri dezavantajate; 

- Accesul la angajare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, 

persoanele inactive, etc. 

Prioritatea Strategică 4 - Domeniu / Sector: IV. MEDIU ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ, ce 

include protecția mediului, dezvoltare durabilă, rezervaţii naturale şi arii protejate, spaţii verzi 

și parcuri, zone și elemente de patrimoniu naţional și universal, corespunde Obiectivelor 

Strategice 2 (parțial – dezvoltare durabilă rurală), 4 (parțial - zone și elemente de patrimoniu 

naţional și universal) şi 5. 

Prioritate de realizare 4 (P4) - Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 

Măsuri de implementare: 

➢ M 4.1. Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public și privat 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum și/sau a 

sistemelor de alimentare cu căldură pentru încălzirea și prepararea apei calde 

menajere, prin folosirea panourilor solare sau a altor elemente inovative; 

- Eficientizarea consumului de energie prin promovarea surselor regenerabile de 

energie şi prin eficientizarea surselor clasice de energie; 

- Intervenții la nivelul elementelor de construcție exterioare şi măsuri de 

consolidare a clădirilor publice; 

- Contorizarea utilităților la nivel de clădire; 

- Modernizarea echipamentelor de producere a utilităților termice;  

- Reabilitarea/extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public;  

- Reabilitarea/extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuție a 

energiei electrice; 
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- Dezvoltarea sustenabilă a activităţii productive în condiţiile respectării 

principiilor comunitare de dezvoltare durabilă.  

➢ M 4.2. Modernizarea infrastructurii de mediu  

▪ Acțiuni de implementare: 

- Reabilitarea/extinderea/modernizarea rețelelor de apă și canalizare la nivel 

local (inclusiv în localitățile rurale);  

- Managementul integrat al deșeurilor, calitatea aerului şi a apei, gestionarea 

apei și a apelor uzate și prezervarea şi îmbunătățirea biodiversității; 

- Reconstrucția ecologică a zonelor degradate; 

- Schema de reducere a poluarii cu pulberi şi nitriti, nitrati. 

➢ M 4.3. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea 

riscurilor  

▪ Acțiuni de implementare: 

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul agricol și industrial;  

- Decarbonizarea sectorului electric şi industrial; 

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

riscurilor (gestionarea inundațiilor, prevenirea incendiilor forestiere, 

regenerarea pădurilor); 

- Acțiuni de conștientizare; 

- Conservarea mediului natural al judeţului Olt; 

- Măsuri de conservare a Rezervațiilor şi Ariilor Protejate. 

Prioritate Strategică - 5 Domeniu / Sector SUPORT: V. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, BUNĂ 

GUVERNANŢĂ ŞI CAPITAL UMAN include Dezvoltarea capacităţii administrative a 

administraţiilor publice locale din judeţul Olt şi a furnizării de servicii digitale către 

contribuabili, corespunde Obiectivului Strategic 6. 

Prioritate de realizare 5 (P5) - Dezvoltarea capacității administrative a administrațiilor 

publice locale din județul Olt  

Măsuri de implementare: 

➢ M 5.1. Întărirea cooperării între administrațiile publice și cetățeni și creșterea 

transparenței 

▪ Acțiuni de implementare: 

- Crearea, reabilitarea/modernizarea, extinderea infrastructurii administrative; 

- Dotarea cu mobilier şi echipamente a infrastructurii administrative; 

- Înființarea şi dezvoltarea capacității administrative a structurilor asociative; 

- Stimularea schimburilor de experiență și a cooperării teritoriale 

- Cresterea capacitatii institutionale (management de politici publice, planificare 

strategica, implementarea sistemelor de management al calitatii, instruire si 

formare). 

➢ M 5.2. Dezvoltarea capacităților profesionale ale personalului administrațiilor publice 

locale din județul Olt pentru furnizarea unor servicii de calitate  

▪ Acțiuni de implementare:  

- Evaluarea necesarului de pregătire la nivelul administraţiilor publice locale; 
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- Cursuri de perfecţionare și pregătire în domenii de interes. 

➢ M 5.3. Dezvoltarea capacitățili administrațiilor publice locale de a atrage finanțări 

nerambursabile pentru proiectele locale de interes 

▪ Acțiuni de implementare:  

- Cursuri pentru dezvoltarea, depunerea spre finanţare, implementarea și 

monitorizarea proiectelor din fonduri europene; 

- Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea portofoliilor proprii de proiecte prioritare. 

Modelul propus pentru Planul de Măsuri şi Acțiuni este prezentat în Anexa 4: 

PLAN DE ACŢIUNI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA A JUDEŢULUI OLT, 2021 - 2027 

Domeniul 

/ 

Sectorul 

Titlul proiect 

propus / 

Acțiune 

Proiect 

Prioritar 

(PR)  

sau 

Suport 

(S) 

Termen 

estimat  

de 

startare 

Termen 

estimat  

de 

finalizare 

Solicitant 

/  

Respon-

sabil 

Obiective 

Proiect / 

Acțiune 

Valoarea 

estimată a 

proiectului  

- mii Lei - 

Surse de 

finanțare 

(buget 

local-BL, 

buget 

national- 

BN, 

fonduri 

europene 

-FE, privat 

- P) 

Prioritarea n:  

 

Planul de Măsuri şi Acțiuni este prezentat în Anexa 4. 

Facem mențiunea că fiecare proiect din SDL şi PSI va avea o Fişă de Proiect (model 

propus în Anexa 5). 
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4. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor politicilor publice 

Activitatea de monitorizare este o activitate cu caracter permanent pe perioada 
implementării unei politici publice și este recomandabil a se stabili încă din procesul 
formulării politicii publice cine sunt responsabili cu monitorizarea politicii. Activitatea de 
monitorizare se bazează pe colectarea de date care să permită o evaluare eficientă a 
efectelor implementării unei politici publice, în timpul și după încheierea implementării sale. 
Scopul primordial al monitorizării este identificarea la timp a posibilelor deviaţii de la scopul/ 
obiectivele politicii publice stabilite iniţial pentru a fi corectate punctual, precum și a efectelor 
neprevăzute ale politicii publice, care pot impune revizuirea în ansamblu a politicii publice 
respective.  

Evaluarea este procesul prin care se măsoară succesul politicii în atingerea obiectivelor 

stabilite inițial și gradul în care atingerea obiectivelor poate fi atribuit implementării politicii și 

nu altor factori. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor politicii publice implementate se 

bazează pe analize de impact ex-post, derulate pe parcursul sau la sfârșitul etapei de 

implementare a politicii publice, măsoară și apreciază rezultatele obținute, identifică devierile 

efective de la obiectivul planificat, timpul suplimentar și costurile suplimentare privind 

resursele etc. 

Metodele și tehnicile recomandate pentru procesul de monitorizare și evaluare includ:               

- observarea directă (observatorul privește și notează) a modului în care se derulează 

procesul sau observarea participativă (observatorul este implicat într-o parte a activităților 

observate); - studiul de caz și intervievarea actorilor implicați, a grupurilor afectate de politica 

publică implementată, adecvate mai ales pentru evaluarea ex-post a impactului social al 

unei politici publice; - analiza de situații statistice și studii, etc. 

În monitorizare și evaluare se recurge la indicatori de performanță definiți ca: 

✓ Specifici: consistenți cu ceea ce trebuie măsurat; 

✓ Relevanți: concordanți cu obiectivele - măsoară bine ceea ce-și propun să măsoare; 

✓ Măsurabili: cu valori/ ținte atașate; 

✓ Accesibili: formulate clar si simplu, pe înțelesul tuturor;  

✓ Rezonabili în termeni de costuri și modalitate de colectare a datelor; 

✓ Încadrabili într-un orizont realist de timp. 

Indicatorii sunt eficace dacă au efect imediat prin realizare, altfel se intervine prin 

reformularea lor sau prin avertismente, sancțiuni administrative și financiare dacăau fost 

corect formulați. Dacă indicatorii nu sunt bine formulați ei trebuie reanalizați şi corectați, 

eipentru a nu conduce la pervertirea obiectivelor politicii.  

Indicatorii de rezultat („Results indicators”) ilustrează avantajele imediate ale activității  

obținute  de beneficiarii direcți. Un avantaj este imediat dacă se manifestă cȃt timp 

beneficiarul se  află  în  contact  direct  cu  activitatea. Rezultatele pot fi observate în  

întregime atunci cȃnd operatorul a încheiat deja activitatea şi a încetat plățile. Indicatorii de 

rezultat sunt foarte familiari operatorilor, prin urmare ei sunt de regulă cuantificați în mod  
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exhaustiv pe parcursul monitorizării. Indicatorii de rezultat măsoară avantajele resimtite de 

beneficiari. 

Relația obiective – indicatori: 

 

De exemplu, un indicator care măsoară creșterea eficienței și accesului la servicii spitalicești 

prin scăderea timpului de așteptare pentru acordarea unui tratament poate conduce la o 

calitate mai slabă a acestuia datorită limitării timpului disponibil pentru a atinge indicatorul 

fixat. Astfel, deși eficiența și accesul la servicii spitalicești cresc, obiectivul de îmbunătățire a 

stării de sănătate a populației nu este atins. 

Lista Ţintelor şi a Indicatorilor de tip outputs în raport cu Obiectivele Priorităților selectate, 

conform Strategiei de Dezvoltare şi Planului Strategic Instituțional:  

Obiectiv Ţintă Indicatori (outputs) 

Domeniu / Sector: I. PATRIMONIUL TEHNICO-EDILITAR 

Descriere: Reţele energetice, infrastructura edilitară, infrastructura rutieră, 
telecomunicaţii, gestiunea deşeurilor, zone și elemente de patrimoniu naţional și 
universal. 

Modernizarea 
infrastructurii locale și 

- Conectarea tuturor 
oraşelor şi comunelor din 

- Număr localităţi conectate 
la sisteme centralizate de 
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regionale edilitare, de 
transport, mobilitate 
națională, regională şi 
transfrontalieră,  de 
gestiune a deşeurilor şi a 
zonelor de patrimoniu 
naţional și universal. 

judeţ la sistem centralizat 
de alimentare cu apă şi 
canalizare 

alimentare cu apă şi 
canalizare 

- Creşterea cu minim 15% a 
lungimii drumurilor judeţene şi 
comunale modernizate 

- Număr de Km de drumuri 
judeţene şi comunale 
modernizate 

- Număr accidente rutiere cu 
15% mai puține 

- Modernizare port dunărean 
- 1 port dunărean  

modernizat 

- Înfiinţare zonă 
metropolitană  

-  1 Zona Metropolitană 
Slatina realizată 

Eficientizarea 
Managementului integrat 
al deșeurilor 

- Realizarea unei strategii 
pentru Managementul 
integrat al deșeurilor 

- 1 Stategie de Management 
integrat al deșeurilor la nivel 
judeţean  

Domeniu / Sector: II. MEDIUL ECONOMIC 

Descriere: Economia locală pe sectoare și ramuri industriale, structura ocupaţională, 
zone industriale și agricole, tursim, companii reprezentative, facilităţi, disfuncţionalităţi, 
proiecte propuse și în derulare. 

Creşterea competitivităţii 
economice a județului Olt 

- Înfiinţare parc știinţific și 
tehnologic 

- 1 parc știinţific și tehnologic 
înființat 

- Inventarierea patrimoniului 
și a oportunităţilor de 
investiţii (public și privat) 
din judeţul Olt 

- 1 studiu de inventariere a 
patrimoniului și a 
oportunităţilor de investiţii 
(public și privat) din judeţul 
Olt 

- Studierea mediului 
economic pt realizare 
strategie și plan multianual 
de atragere a investitorilor 
în judeţul Olt 

- 1 Strategie cu Plan 
multianual de atragere a 
investitorilor în judeţul Olt  

- Acțiuni de promovare a 
posibilităţilor de investiţii în 
judeţul Olt 

- 1 campanie de promovare 
a posibilităţilor de investiţii 
în judeţul Olt;  

- Număr de firme şi cetățeni 
informați 

- Înființarea de parcuri agro-
industriale 

- 1 parc agro-industrial 
înființat 

Creşterea competitivităţii 
agricole a județului Olt 

- Realizarea de noi GAL-uri 
şi FLAF-uri 

- 1 GAL și 1 FLAG înființate 
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- Campanii de informare și 
conștientizare cu privire la 
oportunităţile sectorului 
agricol 

- 2 Campanii de informare și 
conștientizare cu privire la 
oportunităţile sectorului 
agricol 

- Campanii de promovare a 
produselor locale 

- 2 campanii de promovare a 
produselor locale 

- Dezvoltarea de structuri 
CDI în domeniul agricol  

- 1 Structură CDI dezvoltată 
în domeniul agricol  

Domeniu / Sector: III. MEDIUL SOCIAL, CULTURAL, ŞŢIINŢIFIC 

Descriere: Fenomene demografice, sănătate publică, învăţământ și orientare 
profesională, asistenţă socială, cultură și arta, religie și spiritualitate, siguranţa 
cetăţeanului, convietuire etnică, societatea civilă. 

Modernizarea și 
dezvoltarea 
infrastructurii sociale 
(sănătate, educație, 
servicii sociale) 

- Modernizarea şi dotarea 
cu echipamente, aparatură 
şi mobilier a unităţilor 
spitaliceşti 

- 1 spital reabilitat, 
modernizate şi dotate cu 
echipamente, aparatură şi 
mobilier 

- Modernizarea şi dotarea cu 
echipamente, aparatură şi 
mobilier a ambulatorii de 
specialitate 

- 2 ambulatorii de 
specialitate modernizate 
şi dotate cu echipamente, 
aparatură şi mobilier 

- Locuinţe de serviciu 
pentru cadrele medicale 
tinere care deservesc 
spitalele din judeţ 

- 50 de locuinţe de serviciu 
pentru cadrele medicale 
tinere care deservesc 
spitalele din judeţ 

Creşterea nivelului 
educațional şi a 
condițiilor de învățămȃnt 
pentru copiii şi tineri din 
județul Olt 

- Reducerea cazurilor de 
abandon şcolar 

- Scăderea cu 25% a 
cazurilor de abandon 
şcolar  

- Modernizarea şi dotarea cu 
echipamente, aparatură şi 
mobilier a unităților de 
învățămȃnt, cu accent pe 
cele din zona rurală 

- 2 şcoli din zona rurală 
modernizate şi dotate cu 
echipamente, aparatură şi 
mobilier 

 - Creșterea numărului de 
tineri și adulți care au 
competențe relevante, 
inclusiv competențe 
tehnice și profesionale, 
pentru ocuparea forței de 
muncă, locuri de muncă 
decente și antreprenoriat  

- Dezvoltarea în continuare 
a învățămȃntului tehnic şi 
profesional corelat cu piața 
muncii locale  
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Creşterea gradului de 
conştientizare a 
populației în domeniile 
socio-educative şi 
igienico-medicale de 
prevenție în parteneriat 
cu organizații 
neguvernamentale 

- Campanii de 
conştientizare şi 
mobilizare comunitară 
desfăşurate în unitățile 
administrativ-teritoriale 
urbane şi rurale 

- 4 Campanii de 
conştientizare şi 
mobilizare comunitară 
desfăşurate în unitățile 
administrativ-teritoriale 
urbane şi rurale 

- Crearea de parteneriate 
între CJ Olt şi organizații 
neguvernamentale în 
domenii precum educația, 
inserția socio-economică 
şi combaterea 
discriminărilor de orice fel 

- 3 Parteneriate vizȃnd 
domenii precum educația, 
inserția socio-economică 
şi combaterea 
discriminărilor de orice fel 
şi creşterea nivelului de 
incluziune socio-
educațională 

- Creşterea numărului de 
voluntari de servicii socio-
medicale 

- Creşterea cu 15% a 
voluntarilor în sfera 
serviciilor socio-medicale 

- Crearea de întreprinderi 
sociale şi de inserție 
socială 

- 2 întreprinderi sociale şi / 
sau de inserție socială 
create 

- Crearea/modernizarea de 
centre de furnizare a 
serviciilor sociale 
modernizate și dotate 

- 1 centru de furnizare a 
serviciilor sociale 
modernizat și dotat, 
creat/modernizat 

Domeniu / Sector: IV. MEDIU ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ 

Descriere: Protecția mediului, dezvoltare durabilă, rezervaţii naturale şi arii protejate, 
spaţii verzi și parcuri, zone și elemente de patrimoniu naţional și universal. 

Dezvoltarea rurală 
durabilă a agriculturii și 
pisciculturii 

- Campanii de informare și 
conștientizare cu privire la 
oportunităţile sectorului 
agricol bio 

- 2 Campanii de informare 
și conștientizare cu privire 
la oportunităţile sectorului 
agricol bio 

Dezvoltarea turismului, 
valorificarea 
patrimoniului natural și 
cultural-istoric 

- Obiective turistice din 
judeţ semnalizate prin 
indicatoare specifice 

- 10 Obiective turistice din 
judeţ semnalizate prin 
indicatoare specifice 

- Creșterea capacităţii de 
cazare turistică  

- Creșterea capacităţii de 
cazare turistică cu minim 
5% 

- Reabilitarea de unităţi 
muzeale  

- 1 unitate muzeală 
reabilitată 



 
____________________________________________________________________________________ 

 
55 

- Reabilitarea de 
așezăminte culturale  

- 2 Așezăminte culturale 
reabilitate / modernizate 

- Organizarea de festivaluri 
şi evenimente cultural-
artistice şi istorice  

- 2 festivaluri şi evenimente 
cultural-artistice şi istorice 
organizate 

Măsuri de protecția 
mediului în vederea 
creșterii eficienței 
energetice 

- Reabilitarea și 
modernizarea termică a 
clădirilor publice şi a celor 
cu destinație de locuinţe 

- Număr clădiri publice şi cu 
destinație de locuinţe 
modernizate/reabilitate 

Măsuri de protecția 
rezervațiilor şi ariilor 
protejate 

- Realizarea şi 
implementarea de planuri 
de management pentru 
rezervații şi arii protejate 

- Număr de planuri de 
management pentru 
rezervații şi arii protejate 

Acțiuni de decarbonizare 
a sectorului electric şi 
industrial 

- Realizarea de acțiuni de 
decarbonizare a sectorului 
electric şi industrial, în 
parteneriat cu sectorul 
economic 

- Număr de acțiuni comune  
de decarbonizare a 
sectorului electric şi 
industrial 

Adoptarea de măsuri 
vizȃnd introducerea pe 
scară largă a economiei 
circulare ca parte a 
dezvoltării durabile a 
comunităților 

- Reducerea substanțială a 
generării de deșeuri prin 
prevenție, reducere, 
reciclare și reutilizare  
 

- Procent de creştere a 
colectării selective a 
deşeurilor şi de 
introducerea a acestora în 
economia circulară 

Domeniu / Sector SUPORT: V. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, BUNĂ GUVERNANŢĂ ŞI 
CAPITAL UMAN 

Dezvoltarea capacităţii 
administrative a 
administraţiilor publice 
locale din judeţul Olt şi a 
furnizării de servicii 
digitale către 
contribuabili 

- Studii de evaluare a 
necesarului de pregătire la 
nivelul administraţiilor 
publice locale 

- 1 studiu de evaluare a 
necesarului de pregătire la 
nivelul administraţiilor 
publice locale 

- Ridicarea nivelului de 
performanță a personalului 
din administrațiile publice 
locale 

- 100 funcţionari publici 
participanţi la cursuri de 
perfecţionare și pregătire 
în domenii de interes 

- Specializarea personalului 
administrațiilor publice 
locale în atragerea, 
implementarea și 
monitorizarea proiectelor 
din fonduri nerambursabile 

- 25 de funcţionari publici 
participanţi la cursuri 
pentru atragerea, 
depunerea spre finanţare, 
implementarea și 
monitorizarea proiectelor 
din fonduri nerambursabile 
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- Specializarea personalului 
administrațiilor publice 
locale în domeniul 
achizițiilor publice 

- 10 funcţionari publici 
participanţi la cursuri de 
legislație vizȃnd achizițiile 
publice şi aplicare a 
normelor în domeniu 

- Digitalizarea activităților 
administrațiilor publice 
locale, în special a 
furnizării de servicii către 
contribuabili 

- Număr de primării care au 
implementat furnizarea de  
servicii digitale către 
contribuabili 

- Perfecționarea 
personalului 
administrațiilor publice 
locale în domeniul TIC 
pentru furnizarea de 
servicii digitale 
contribuabililor 

- Număr de funcţionari 
publici participanţi la 
cursuri de perfecționare 
TIC pentru furnizarea de 
servicii digitale 
contribuabililor 

 

Monitorizarea, evaluarea şi raportarea stadiului de îndeplinire a indicatorilor se face prin 

Graficul de Monitorizare a Implementării. 

Modelul acestuia este prezentat în continuare: 

Obiectiv 
strategic 

Domeniul / 
Impactul 

multisectorial 

Proiect 
propus 

/ 
Acțiune 

Indicatorii 
de 

monitorizare 

Valoare 
inițială 

indicatori 

Valoare 
finală 

indicatori 

Valoare 
masurată 
indicatori 

Stadiu 
realizare 
indicatori 

(%) 

Observații / 
Comentarii 

OS 1.  Proiect 
1 

     Proiect în 
Implementare/ 

Contract în 
derulare 

OS 2.  Proiect 
n 

     Proiect 
finalizat/ 
Contract 
finalizat 

 

Monitorizarea implementării Politicilor Publice se va realiza pe baza indicatorilor stabiliți 

pentru fiecare obiectiv strategic, prioritate şi măsură. Instrumentul de monitorizare a 

implementării Politicilor Publice este Planul  de  monitorizare a Strategiei sau a PSI. Acesta 

este structurat pe obiective, priorități, măsuri, indicatori, recomandări şi observații şi va fi 

actualizat sau completat anual. 

Un obiectiv important al monitorizării şi evaluăii este verificarea măsurii în care activitățile 

desfăşurate până în momentul analizei în implementarea programelor / proiectelor sunt 

conforme cu standardele procedurale pentru iniţierea şi formularea politicilor publice. Modelul 

de mai jos este util pentru verificarea parcurgerii tuturor etapelor necesare în mod corect: 
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Model de checklist propus: 
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Coordonarea  şi  monitorizarea  implementării  Politicilor Publice necesită parcurgerea 

următoarelor etape: 

➢ Analize periodice - la începutul fiecărui an pentru anul anterior şi ad-hoc referitoare la 

atingerea indicatorilor; 

➢ Analiza anuală – pentru validarea proiectelor propuse sau modificarea / actualizarea  

listei, în funcție de schimbarea priorităților şi/sau a condițiilor de finanțare; 

➢ Participare la toate şedintele privind analiza progresului implementării, împreună cu 

toți factorii implicați;  

➢ Elaborarea informărilor privind progresul implementării sau a rapoartelor de progres. 

Documentul de planificare strategica va fi actualizat de Consiliul Județean ori de cȃte ori este 

necesar pe  baza  analizelor  periodice. 

Atribuții în monitorizare şi evaluare 

Comisia de Monitorizare (CMON)  

Toate deciziile strategice privind implementarea Politicilor Publice revin organelor 

deliberative ale U.A.T. Această comisie are obligaţia de a asigura cadrul instituţional şi 

mobilizarea reprezentanţilor autorităţilor publice județene în vederea implementării Politicilor 

Publice şi a documentelor strategice (SDL şi PSI). Toate măsurile de coordonare şi 

administrare a activităţilor de implementare a Planului de acţiune sunt de competența 

structurii de implementare constituite la nivelul UAT. 

Rolul CMON este decizional şi are în vedere evaluarea periodică a acţiunilor concrete şi a 

proiectelor necesar a fi realizate pentru a îndeplini obiectivele propuse, dar şi oferirea de 

sprijin în elaborarea şi implementarea proiectelor. Comisia de Monitorizare  se întruneşte 

semestrial în vederea evaluării stadiului implementării. La propunerea CMON, pe baza 

analizelor periodice şi a expunerilor de motive, Consiliul Județean actualizează documentele 

de planificare strategică ori de cȃte ori este necesar, minim anual. 

Structura pentru Sprijinirea Dezvoltării Durabile (SSDD)                                        

Structura este responsabilă de coordonarea şi administrarea efectivă a procesului de 

implementare a Politicilor Publice pri, monitorizând activităţile din SDL şi PSI, şi a echipelor 

de proiect (UIP-urilor).  

Responsabilităţile SSDD constau în:   

•  urmărirea implementării şi a proiectelor din lista de proiecte prioritare cuprinse în 

documentele strategice;   

•   monitorizarea încadrării în graficele de implementare a documentelor strategice;  

•   identificarea de surse de finanţare pentru programe/proiecte;   

•   menţinerea legăturii cu autorităţile contractante; 

•   monitorizarea şi evaluarea modului de implementare a documentelor strategice 

(SDL şi PSI);   

•   coordonarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de implementare a proiectelor (UIP-

uri).  
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Structura de implementare (SSDD) are obligaţia de a elabora următoarele documente de 

planificare:   

•   Planul anual al acţiunilor de implementare a proiectelor prioritare şi a celorlalte 

proiecte prevăzute în portofoliul de proiecte;   

•   Planul anual financiar, care se va întocmi pe baza planului anual al acţiunilor de 

implementare a proiectelor integrate prioritare. Planul financiar va indica fondurile 

necesare pentru realizarea proiectelor şi sursele de provenienţă ale acestora (bugete 

locale, bugetul de stat, programe europene, alte surse);   

•   Situaţia anuală privind gradul de implementare a planurilor şi strategiilor. 

În demersul de coordonare a implementării planurilor şi strategiilor, Managerul din cadrul 

structurii de implementare (SSDD) lucrează îndeaproape cu direcţiile şi serviciile din cadrul 

CJ  Olt ce au responsabilităţi directe în implementarea programelor / proiectelor. Până la 

sfârşitul lunii februarie a fiecărui an, SSDD elaborează planul anual de implementare pentru 

anul în curs, plan ce poate fi revizuit ori de câte ori este necesar, cu aprobarea CMON şi/sau 

a Consiliului Judeţean. Până la sfârşitul lunii februarie a fiecărui an, pentru anul anterior, 

SSDD întocmeşte un raport anual de monitorizare a implementării planurilor şi strategiilor. 

Raportul anual de monitorizare este prezentat şi dezbătut atât cu CMON cât şi cu membrii 

comisiilor de specialitate din cadrul Autorităţii. Odată cu prezentarea raportului anual de 

monitorizare a implementării se prezintă şi supune dezbaterii şi planul anual de implementare 

pentru anul în curs. După prezentarea sa membrilor comisiilor de specialitate, raportul anual 

de monitorizare şi planul anual de implementare pentru anul în curs este adus la cunoştinţa 

Consiliului Județean în plenul său pentru dezbatere şi aprobare. 

În îndeplinirea atribuțiilor sale, SSDD acționează astfel: 

• organizează, coordonează, urmăreşte şi verifică activităţile care se derulează în 

fiecare proiect, în conformitate cu graficul de activităţi (diagrama Gantt);   

•  planifică bugetul şi fluxurile de numerar pentru fiecare proiect inclus în listă scurtă 

pentru implementare;  

•  fiecare proiect să fie implementat în conformitate cu contractul de finanţare; 

• achiziţiile publice să fie efectuate în conformitate cu normele legale şi în limita 

bugetului aprobat;   

•  colaborează cu consultantul care asigură managementul fiecărui proiect (dacă este 

cazul), în scopul întocmirii rapoartelor de progres, a rapoartelor finale, a cererilor de 

prefinantare şi de rambursare şi a documentelor justificative care le însoţesc;   

• verifică asigurarea vizibilităţii fiecărui proiect în conformitate cu cerinţele 

finanţatorului;  

•   corelează desfăşurarea lucrărilor prevăzute în proiecte astfel încât să se evite 

disfuncţionalităţile / neconformităţile, iar în cazul apariției acestora ia măsuri de 

eliminare sau atenuare a efectelor produse. 
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 Echipele de implementare a proiectelor si Unitățile de implementare a proiectelor 

(UIP) desfăşoară următoarele activități:  

În etapa premergătoare implementării:  

- activităţi administrative, crearea cadrului de desfăşurare a proiectului, distribuirea de 

responsabilităţi clare fiecărui membru al echipei, semnarea documentelor necesare 

demarării proiectului;   

- propuneri de revizuire a planurilor de acţiune ale proiectelor;   

- întocmirea cererilor de finanțare a proiectelor;   

- întocmirea graficelor de depunere a cererilor de plată şi de rambursare a cheltuielilor;   

- întocmirea documentaţiilor, pregătirea şi organizarea procedurilor de achiziţii publice 

pentru atribuirea contractelor de bunuri, servicii şi lucrări;   

- urmărirea încheierii contractelor. 

Pe parcursul implementării proiectelor: 

- monitorizare continuă a serviciilor şi lucrărilor, în conformitate cu clauzele 

contractuale, caietele de sarcini şi graficul de execuție, aprobate şi asumate de 

contractanţi;   

- întâlniri cu contractanţii serviciilor/lucrărilor, cu inspectorii şi diriginţii de şantier, cu 

consultanţii şi cu ceilalţi colaboratori;   

- rezolvarea aspectelor care cad în sarcina beneficiarului conform contractelor 

încheiate şi acordarea sprijinului necesar contractanţilor astfel încât aceştia să 

dezvolte serviciile/lucrările stabilite în condiţii optime;   

- recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor;   

- implementarea strategiilor de promovare a proiectelor şi de informare a populaţiei;   

- suport acordat consultanților pentru managementul proiectelor şi auditorilor în scopul 

realizării rapoartelor;   

- pregătirea şi multiplicarea documentelor justificative şi asigurarea accesului la 

documente privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului, la locurile şi spaţiile 

unde se implementează proiectul. 
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Anexa 1 – Organigramă CJ Olt 
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Anexa 2 - Plan de acțiune pentru implementarea politicilor publice 
Prioritate 

strategică 

Măsură 

implementar

e 

Acțiuni Instituție 

respon 

sabilă 

Terme

n 

realiza

re 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 1.1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de transport 

Crearea unui sistem de transport rutier inteligent la nivel 

județean, în corelare cu rețelele europene și centurile 

ocolitoare și a infrastructurii adiacente drumurilor;  

Asigurarea conectivității rețelei de drumuri regionale la 

rețeaua TEN-T prin modernizarea și reabilitarea rețelei de 

drumuri județene care asigură conectivitatea (primara si 

secundara) cu această rețea;  

Modernizarea rețelei de drumuri județene/ locale/ comunale 

care asigură conectivitatea cu rețeaua națională;  

Dezvoltarea transportului intermodal și a logisticii aferente, 

parcari;  

Constructia/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut 

de drum județean ce vor face parte din drumul judetean 

respectiv, construirea de sensuri giratorii si alte elemente 

pentru cresterea sigurantei circulatiei  

Realizarea de perdele forestiere si parapeți pentru 

protectie, lucrari de protectie a drumurilor judetene fata de 

efectele generate de conditii meteorologice extreme 

(provocate de schimbari climatice sau alte cauze 

exceptionale, inundatii, viscol);  

Modernizarea și dezvoltarea transportului portuar și feroviar 

în vederea îmbunătățirii accesibilității.  

 

CJ Olt 

 

2027 

M 1.2. 

Dezvoltarea 

Sistemului 

urban 

Dezvoltarea Zonei Metropolitane Slatina;  

Dezvoltarea Zonei Metropolitane Caracal;  

Stabilirea unor proiecte strategice comune. 

CJ Olt + 

CL Slatina 

+ CL 

Caracal + 

CL UAT-

uri 

 

2027 

M 1.3. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

și serviciilor 

tehnico-

edilitare 

Extinderea reţelelor de apă și canalizare; 

Construirea staţiilor de epurare; 

Construirea infrastructurii pentru management ul deșeurilor; 

Îmbunătăţirea capacităţii personalului serviciilor publice de 

a furniza servicii de calitate. 

CJ Olt + 

CL UAT-

uri + ADI 

Olt + 

Operatorii 

specializați 

 

2027 

1.4. 

Conservarea, 

protecția şi 

valorificarea 

patrimoniului 

natural şi 

Protejarea identităţii culturale, restaurarea/ punerea în 

valoare a patrimoniului cultural; 

Restaurarea, protecţia şi valorificarea turistică a 

patrimoniului arhitectural şi cultural si dotarea acestora in 

mod corespunzator; 

CJ Olt + 

CL UAT-

uri 

 

2027 
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cultural al 

județului 

Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea 

monumentelor istorice; 

Creşterea accesului la obiectivele de patrimoniu cultural şi 

arhitectural; 

Sprijin pentru iniţiativele de valorificare a specificului 

etnografic şi etnic; 

Amplasarea de indicatoare turistice către principalele 

obiective turistice din judeţ. 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 2.1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de afaceri, 

inclusiv 

infrastructura 

specifică 

cercetării și 

inovării 

Dezvoltarea (crearea / modernizarea / extinderea) 

incubatoarelor şi acceleratoarelor de afaceri, parcurilor 

științifice, tehnologice, industriale, clusterelor, piețe de gros; 

Stimularea cooperării și realizării de rețele de tip cluster; 

Sprijin pentru dezvoltarea activității economice în cadrul 

infrastructurii specifice inovării și cercetării. 

CJ Olt + 

CL UAT-

uri + 

Operatori 

economici 

+ Structuri 

CDI 

2027 

M 2.2. 

Consolidarea 

creşterii şi 

competitivității 

IMM-urilor 

 

Sprijinirea activității IMM-urilor, în special a 

microîntreprinderilor și a start-up-urilor inovative; 

Dezvoltarea spiritului antreprenorial, în special prin 

facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin 

încurajarea creării de noi întreprinderi; 

Dezvoltarea serviciilor de 

promovare/marketing/consultanță/internaționalizare pentru 

firmele din județ; 

Sprijinirea firmelor din județ pentru parcurgerea si 

implementarea procesului de certificare a produselor, 

serviciilor sau proceselor specifice 

CJ Olt + 

CL UAT-

uri + 

Operatori 

economici 

2027 

M 2.3. 

Încurajarea 

colaborării 

dintre mediul 

public, privat 

și academic 

pentru 

dezvoltarea 

industriei 

locale 

Susţinerea dezvoltării clusterelor și a altor forme de 

asociere (cu prioritate în domeniul agro-alimentar, industrie 

ușoară, turism, industria navală); 

Dezvoltarea parteneriatului public-privat. 

CJ Olt + 

CL UAT-

uri + 

Operatori 

economici 

+ 

Universități 

2027 

M 2.4. 

Atragerea 

investițiilor în 

județul Olt 

Inventarierea patrimoniului și a oportunităţilor de investiţii 

(public și privat) din judeţul Olt; 

Elaborarea unei strategii și a unui plan multianual de 

atragere a investitorilor în judeţul Olt; 

Promovarea posibilităţilor de investiţii în judeţul Olt; 

Înscrierea și participarea comunităţilor locale din judeţul Olt 

în structuri asociative europene și internaţionale; 

 

CJ Olt 

 

2027 
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M 2.5. 

Crearea / 

modernizarea 

infrastructurii 

de turism în 

vederea 

creșterii 

atractivității 

județului 

Dezvoltarea economică locală prin valorificarea specificului 

turistic local (dunărean, rural, de pescuit, de vȃnătoare, 

s.a.);  

Investiţii pentru crearea, reabilitarea, extinderea şi 

modernizarea structurilor de cazare, alimentaţie şi 

agrement în staţiuni şi în localităţi cu potenţial turistic;  

Dezvoltarea infrastructurii de turism de utilitate publică;  

Identificarea și definirea produselor turistice ale judeţului 

Olt; 

Campanii multianuale de promovare a destinaţiilor turistice 

Olt. 

CJ Olt + 

UAT-uri + 

Operatori 

turism +  

Asociații + 

Grupuri de 

interese 

 

2027 

M 2.6. 

Sprijinirea 

structurilor 

asociative din 

domeniul 

agricol 

Încurajarea dezvoltării asociaţiilor din domeniul agricol 

(asociaţii, cooperative, grupuri de producători); 

Susţinerea iniţiativelor de tip LEADER (Grupuri de Acţiune 

Locală, Grupuri de Acţiune Locală pentru Pescuit). 

CJ Olt + 

LEADER + 

Asociații + 

Grupuri de 

interese 

2027 

M 2.7. 

Dezvoltarea 

serviciilor și a 

infrastructurii 

de sprijin 

pentru 

dezvoltarea 

agriculturii 

Dezvoltarea de parcuri agro-industriale; 

Dezvoltarea capacităţilor de depozitare și transport a 

produselor agricole; 

Campanii de promovare a produselor locale. 

CJ Olt + 

LEADER + 

Asociații + 

Grupuri de 

interese 

2027 

M 2.8. 

Îmbunătățirea 

capacității 

fermierilor 

locali de a 

dezvolta 

afaceri în 

domeniul 

agricol 

Campanii de informare și conștientizare a fermierilor și a 

potenţialilor fermieri cu privire la oportunităţile sectorului 

agricol; 

Campanii de informare și conștientizare cu privire la 

posibilităţile de dezvoltare la nivel local; 

Campanii de informare și conștientizare cu privire la 

valorificarea pe plan local a produselor agricole în scopul 

creșterii valorii adăugate a produselor agricole locale. 

CJ Olt + 

LEADER + 

Asociații + 

Grupuri de 

interese 

2027 

M 2.9. 

Dezvoltarea 

activităților de 

CDI în 

domeniul 

agricol 

Dezvoltarea continuă a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare 

Agricolă Olt; 

Dezvoltarea colaborării dintre producătorii agricoli locali și 

mediul academic și de cercetare; 

Promovarea măsurilor inovative și a exemplelor de succes 

în agricultură. 

CJ Olt + 

LEADER + 

Asociații + 

Grupuri de 

interese + 

Structuri 

CDI + 

Universități 

2027 

P3 M 3.1. 

Infrastructura 

de sănătate și 

pentru situații 

de urgență 

Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de 

servicii medicale (ambulatorii, centre de intervenție 

integrate, policlinici, dispensare, laboratoare, centre de 

prevenție, unități medico-sociale); 

CJ Olt + 

CL UAT-

uri + ONG-

uri 

2027 
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Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii pentru 

situații de urgență; 

Dotarea cu echipamente si mobilier a unităților sanitare și 

formare profesională; 

Înfiinţarea centrelor de permanenţă și a centrelor medico-

sociale. 

M 3.2. 

Infrastructura 

educațională 

Construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/adaptarea 

infrastructurii de învățământ antepreşcolar, preşcolar, 

ISCED (1-4), preuniversitar şi campusuri universitare, 

inclusiv pentru persoanele cu dizabilități; 

Dotarea infrastructurii educaţionale cu echipamente 

specifice; 

Dezvoltarea serviciilor socio-educaţionale; 

Susținerea înfiinţării (construire/reabilitare/modernizare/ 

dotare) centrelor de educaţie şi formare profesională 

iniţială, pentru adaptarea învăţământului la noile tehnologii. 

CJ Olt + 

CL UAT-

uri + ONG-

uri 

2027 

M 3.3. 

Modernizarea 

infrastructurii 

sociale 

Construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/adaptarea 

infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu 

echipamente specifice şi mobilier; 

Investiţii în infrastructură pentru locuinţele sociale destinate 

grupurilor vulnerabile; 

Renovarea şi/sau schimbarea folosinţei clădirilor existente 

deţinute de autorităţile publice pentru asigurarea unor 

locuinţe sociale de calitate; 

Construirea/modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea 

tranziţiei de la asistenţă instituţională la cea de proximitate 

(căsuţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe 

protejate, etc); 

Dezvoltarea profesională a resurselor umane specializate 

implicate în sistemele de protecţie socială din judeţ; 

Sprijinirea sectorului non-guvernamental implicat în 

rezolvarea problemelor de ordin social; 

Implementarea de programe în vederea prevenirii 

existenţei unor situaţii de abuz sau neglijenţă în familie 

şi/sau separarea de familie; 

Promovarea incluziunii sociale a reducerii sărăciei şi a 

dezvoltării economice cu accent în zonele rurale; 

Dezvoltarea serviciilor medico-sociale specializate pentru 

persoane în vârstă; 

Investiţii în serviciile şi infrastructura de îngrijire la domiciliu; 

Dezvoltarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale. 

CJ Olt + 

CL UAT-

uri + ONG-

uri 

2027 
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M 3.4. 

Încurajarea 

implicării 

sociale 

Campanii de informare și conștientizare cu privire la rolul 

educaţiei în dezvoltarea durabilă a comunităţii și în 

dezvoltarea individuală; 

Campanii de informare și conștientizare pentru promovarea 

prevenţiei medicale; 

Campanii de informare și conștientizare în scopul prevenirii 

dezvoltării problemelor din domeniul social; 

Campanii de educare cu privire la accesarea judicioasă a 

serviciilor medicale publice; 

Campanii de informare pentru încurajarea voluntariatului în 

domeniul medico-social; 

Campanii de promovare a parteneriatului civic pentru 

dezvoltarea durabilă a judeţului Olt. 

CJ Olt + 

CL UAT-

uri + ONG-

uri 

2027 

M 3.5. 

Dezvoltarea 

activităților 

culturale din 

județul Olt 

Dezvoltarea infrastructurii culturale din judeţul Olt; 

Identificarea și descrierea elementelor definitorii ale 

identităţii culturale a judeţului Olt; 

Stabilirea și promovarea unui program anual de activităţi 

culturale; 

Dezvoltarea activităţilor culturale în mediul rural, cu valenţe 

tradiţionale și ocupaţionale; 

Investiţii în crearea sau modernizarea muzeelor, colecţiilor, 

expoziţiilor, caselor memoriale, bibliotecilor, salilor de 

teatru, cinematografelor, salilor de concert, caselor de 

cultura. 

CJ Olt + 

CL UAT-

uri  + 

Instituții 

culturale + 

ONG-uri 

2027 

M 3.6. 

Incluziune 

socială și 

combaterea 

sărăciei 

Promovarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale; 

Planuri integrate în care locuințele sociale sunt însoțite în 

special de intervenții în educație, sănătate și ocupare; 

Dezvoltarea serviciilor sociale și de voluntariat în sprijinul 

cetățenilor; 

Sprijinirea categoriilor de populație aflate în situații de risc 

(persoane cu venituri reduse, persoane de etnie rromă, 

copii și tineri în situații de risc); 

Consolidarea capacității instituționale. 

CJ Olt + 

CL UAT-

uri + ONG-

uri 

2027 

M 3.7. 

Investiții în 

educație, 

competențe și 

învățare pe tot 

parcursul vieții 

Măsuri pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și 

promovarea accesului egal la învățământ; 

Dezvoltarea sistemului de educație (preuniversitar și 

universitar) și formare profesională inițială și facilitarea 

tranziției de la școală la piața muncii; 

Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă 

(FPC ), creșterea accesului și participării la învățarea pe 

întreg parcursul vieții; 

CJ Olt + 

CL UAT-

uri  + 

Instituții de 

învățămȃnt  

+ ONG-uri 

2027 
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Creșterea adaptabilității forței de munca și a întreprinderilor 

la nevoile pieței muncii. 

M 3.8. 

Ocupare și 

mobilitate pe 

piața forței de 

muncă 

Stimularea ocupării prin intermediul AES (activități ale 

economiei sociale); 

Stimularea activităților independente și a spiritului 

antreprenorial; 

Activități de informare/consiliere/mediere în vederea 

creșterii gradului de coeziune și consens la nivelul 

comunității; 

Măsuri active pe piața forței de muncă și instruire în special 

pentru șomeri și grupuri dezavantajate; 

Accesul la angajare pentru persoanele aflate în căutarea 

unui loc de muncă, persoanele inactive, etc. 

CJ + 

Structuri 

asociative 

economice  

+ ONG-uri 

2027 

P4 M 4.1. 

Îmbunătățirea 

eficienței 

energetice în 

sectorul public 

și privat 

Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, 

precum și/sau a sistemelor de alimentare cu căldură pentru 

încălzirea și prepararea apei calde menajere, prin folosirea 

panourilor solare sau a altor elemente inovative; 

Eficientizarea consumului de energie prin promovarea 

surselor regenerabile de energie şi prin eficientizarea 

surselor clasice de energie; 

Intervenții la nivelul elementelor de construcție exterioare şi 

măsuri de consolidare a clădirilor publice; 

Contorizarea utilităților la nivel de clădire; 

Modernizarea echipamentelor de producere a utilităților 

termice;  

Reabilitarea/extinderea şi modernizarea sistemului de 

iluminat public;  

Reabilitarea/extinderea şi modernizarea reţelelor de 

transport şi distribuție a energiei electrice; 

 Dezvoltarea sustenabilă a activităţii productive în condiţiile 

respectării principiilor comunitare de dezvoltare durabilă. 

CJ + CL 

UAT-uri + 

Operatori 

specializați  

2027 

M 4.2. 

Modernizarea 

infrastructurii 

de mediu 

Reabilitarea/extinderea/modernizarea rețelelor de apă și 

canalizare la nivel local (inclusiv în localitățile rurale);  

Managementul integrat al deșeurilor, calitatea aerului şi a 

apei, gestionarea apei și a apelor uzate și prezervarea şi 

îmbunătățirea biodiversității; 

Reconstrucția ecologică a zonelor degradate; 

Schema de reducere a poluarii cu pulberi şi nitriti, nitrati. 

CJ + CL 

UAT-uri + 

Operatori 

specializați 

+ 

Operatori 

economici 

2027 

M 4.3. 

Promovarea 

adaptării la 

schimbările 

climatice, 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul 

agricol și industrial;  

Decarbonizarea sectorului electric şi industrial; 

CJ + CL 

UAT-uri + 

Operatori 

economici 

+ Custozi 

2027 
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prevenirea și 

gestionarea 

riscurilor 

Sprijin pentru investiții de prevenire a riscurilor și măsuri de 

gestionare a riscurilor (gestionarea inundațiilor, prevenirea 

incendiilor forestiere, regenerarea pădurilor); 

Acțiuni de conștientizare; 

Conservarea mediului natural al judeţului Olt; 

Măsuri de conservare a Rezervațiilor şi Ariilor Protejate. 

arii 

protejate + 

ONG-uri 

P5 M 5.1. 

Întărirea 

cooperării 

între 

administrațiile 

publice și 

cetățeni și 

creșterea 

transparenței 

Crearea, reabilitarea/modernizarea, extinderea 

infrastructurii administrative; 

Dotarea cu mobilier şi echipamente a infrastructurii 

administrative; 

Înființarea şi dezvoltarea capacității administrative a 

structurilor asociative; 

Stimularea schimburilor de experiență și a cooperării 

teritoriale 

Cresterea capacitatii institutionale (management de politici 

publice, planificare strategica, implementarea sistemelor de 

management al calitatii, instruire si formare). 

CJ + CL 

UAT-uri + 

Asociații 

ale 

mediului 

economic 

local + 

ONG-uri 

2027 

M 5.2. 

Dezvoltarea 

capacităților 

profesionale 

ale 

personalului 

administrațiilor 

publice locale 

din județul Olt 

pentru 

furnizarea 

unor servicii 

de calitate 

Evaluarea necesarului de pregătire la nivelul administraţiilor 

publice locale; 

 

Cursuri de perfecţionare și pregătire în domenii de interes. 

 

CJ + CL 

UAT-uri 

 

2027 

M 5.3. 

Dezvoltarea 

capacitățili 

administrațiilor 

publice locale 

de a atrage 

finanțări 

nerambursabil

e pentru 

proiectele 

locale de 

interes 

Cursuri pentru dezvoltarea, depunerea spre finanţare, 

implementarea și monitorizarea proiectelor din fonduri 

europene; 

Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea portofoliilor proprii de 

proiecte prioritare. 

 

CJ + CL 

UAT-uri 

 

2027 
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Anexa 3 - Grila de Analiză a Stakeholderilor 
 

Stakeholder 
Interesul 
grupului 
ceea ce 
priveşte 

problema 

 
Resursele 

Capacitatea de 
a mobiliza 
resursele 

(financiare 
şi/sau politice) 

Poziţia vis-à-
vis de 

problemă 

Prioritatea Strategică 1 - PATRIMONIUL TEHNICO-EDILITAR 

Descriere: Reţele energetice, infrastructura edilitară, infrastructura rutieră, 
telecomunicaţii, gestiunea deşeurilor, zone și elemente de patrimoniu naţional și 
universal. 

Comisia pentru 
organizarea şi 
dezvoltarea 
urbanistică, 
realizarea lucrărilor 
publice, ecologie şi 
protecţia mediului, 
conservarea 
monumentelor 
istorice şi de 
arhitectură, CJ Olt 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Serviciul 
Urbanism,   
Arhitect Şef al 
Județului Olt, CJ 
Olt 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Direcția de 
Sănătate Publică 
Județeană Olt 

 
Mediu 

 
BS 

 
Scăzută 

Indirect 
interesat 

Direcția Silvică Olt Mediu FE + BS + BP Scăzută Indirect 
interesat 

Direcţia Regională 
de Statistică OLT 

 
Major 

 
- 

 
Scăzută 

 
Direct interesat 

Operator 
Salubritate - S.C. 
SALUBRIS S.A. 

 
Major 

 
FE + BP 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Operator local de 
apă-canal - 
COMPANIA DE 
APA OLT   

 
Major 

 
FE + BP 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

UAT-uri şi 
comunități 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Prioritatea Strategică 2 - MEDIUL ECONOMIC 

Descriere: Economia locală pe sectoare și ramuri industriale, structura ocupaţională, 
zone industriale și agricole, tursim, companii reprezentative, facilităţi, disfuncţionalităţi, 
proiecte propuse și în derulare. 
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Comisia pentru 
studii economico-
sociale, buget-
finanțe, integrare 
europeană, 
administrarea 
domeniului public 
şi privat al 
județului, CJ Olt 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Comisia pentru 
agricultură, 
silvicultură, 
industrie, servicii 
publice şi comerţ, 
CJ Olt 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Serviciu 
Dezvoltare 
Regională, CJ Olt 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Direcţia Regională 
de Statistică OLT 

 
Major 

 
- 

 
Scăzută 

 
Direct interesat 

Directia Generala 
a Finanțelor 
Publice Olt 

 
Major 

 
- 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Operatori industrie  
Major 

 
FE + BP 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Operatori 
agricultură 
(asociații şi/sau 
mari cultivatori) 

 
Major 

 
FE + BP 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Operatori turism  
Major 

 
FE + BP 

 
Scăzută 

 
Direct interesat 

UAT-uri şi 
comunități 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Federații/Asociații 
patronale şi 
sindicale 

 
Major 

 
FE + BP 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Prioritatea Strategică 3 - MEDIUL SOCIAL, CULTURAL, ŞŢIINŢIFIC 

Descriere: Fenomene demografice, sănătate publică, învăţământ și orientare 
profesională, asistenţă socială, cultură și arta, religie și spiritualitate, siguranţa 
cetăţeanului, convietuire etnică, societatea civilă. 

Comisia pentru 
cultură, 
învăţământ,  
activitate ştiintifică, 
sănătate, familie, 
protecție copii şi 
culte, CJ Olt 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Comisia pentru 
muncă, protecţie 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 
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socială, activităţi 
sportive şi 
agrement, CJ Olt 

Serviciul 
Dezvoltare 
Regională, CJ Olt 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Direcţia Regională 
de Statistică OLT 

 
Major 

 
- 

 
Scăzută 

 
Direct interesat 

Inspectoratul 
Şcolar Județean 
Olt 

 
Major 

 
FE + BS 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Direcția Generală 
de Asistență 
Socială şi Protecția 
Copilului Olt 

 
Major 

 
FE + BS 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Autoritatea 
Teritorială de 
Ordine Publică 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Inspectoratul 
pentru Situatii de 
Urgenta  “Matei 
Basarab” Judetul 
Olt 

 
Major 

 
FE + BS 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Episcopia Slatinei 
şi  Romanaților 

 
Major 

 
FE + BP 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Biblioteca 
Județeană Olt "Ion 
Minulescu" 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Scăzută 

 
Direct interesat 

Spitalul Județean  
de Urgență Slatina 

 
Major 

 
FE + BL + BS 

 
Scăzută 

 
Direct interesat 

UAT-uri şi 
comunități 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Societatea civilă 
(ONG-uri) 

 
Major 

 
FE + BP 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Asociații şi / sau 
grupuri 
profesionale 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Prioritatea Strategică 4 - MEDIU ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ 

Descriere: Protecția mediului, dezvoltare durabilă, rezervaţii naturale şi arii protejate, 
spaţii verzi și parcuri, zone și elemente de patrimoniu naţional și universal. 

Comisia pentru 
organizarea şi 
dezvoltarea 
urbanistică, 
realizarea lucrărilor 
publice, ecologie şi 
protecţia mediului, 
conservarea 
monumentelor 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 
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istorice şi de 
arhitectură, CJ Olt 

Unitatea de 
Implementare a 
Proiectelor, CJ Olt 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Scăzută  

 
Direct interesat 

Agenția pentru 
Protecția MediuluI 
OLT 

 
Major 

 
FE + BS 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Direcția Silvică Olt Mediu FE + BS + BP Scăzută Indirect 
interesat 

Direcţia Regională 
de Statistică OLT 

 
Major 

 
- 

 
Scăzută 

 
Direct interesat 

Operator 
Salubritate - S.C. 
SALUBRIS S.A. 

 
Major 

 
FE + BP 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Operator local de 
apă-canal - 
COMPANIA DE 
APA OLT   

 
Major 

 
FE + BP 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Societatea civilă 
(ONG-uri) 

 
Major 

 
FE + BP 

 
Medie 

 
Direct interesat 

UAT-uri şi 
comunități 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Federații/Asociații 
patronale şi 
sindicale 

 
Major 

 
FE + BP 

 
Medie 

 
Direct interesat 

Prioritatea Suport 5 - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, BUNĂ GUVERNANŢĂ ŞI CAPITAL 
UMAN 

CJ Olt şi UAT-uir 
din județ 

 
Major 

 
FE + BL 

 
Ridicată 

 
Direct interesat 

Societatea civilă 
(ONG-uri) şi 
comunități 

 
Major 

 
FE + BP 

 
Scăzută 

 
Direct interesat 

Federații/Asociații 
patronale şi 
sindicale 

 
Major 

 
FE + BP 

 
Medie 

 
Direct interesat 
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Anexa 4 - Plan de Măsuri şi Acțiuni 
PLAN DE ACŢIUNI PENTRU DEZVOLTAREA JUDEŢULUI OLT, 2021 - 2027 

Domeniul 

/ 

Sectorul 

Titlul proiect 

propus / 

Acțiune 

Proiect 

Prioritar 

(PR)  

sau 

Suport 

(S) 

Termen 

estimat  

de 

startare 

Termen 

estimat  

de 

finalizare 

Solicitant 

/  

Respon-

sabil 

Obiective 

Proiect / 

Acțiune 

Valoarea 

estimată a 

proiectului  

- mii Lei - 

Surse de 

finanțare 

(buget 

local-BL, 

buget 

national- 

BN, 

fonduri 

europene 

-FE, privat 

- P) 

Prioritarea Strategică 1 - PATRIMONIUL TEHNICO-EDILITAR 
Infrastructur

ă transport,  

rutieră 

Reabilitare şi 

modernizare DJ 

643 km 0+000-

51+400, limită 

județul Vȃlcea, 

județul Olt 

 

PR 

 

2022 

 

2027 

 

CJ Olt 

44,003 km 

drum 

modernizat şi 

reabilitat 

/Creşterea 

accesibilității 

in zonă; 

Creşterea 

traficului 

rutier/îmbună

tățirea 

condițiilor de 

transport 

pentru bunuri 

şi persoane; 

Decongestio

narea 

legăturilor şi 

nodurilor de 

rețea; 

Eliminarea 

locurilor şi 

porțiunilor de 

drum 

necorespunz

ătoare ca 

stare tehnică 

 
89.939,297 

 

FE - POT 

Infrastructur

ă transport,  

rutieră 

Reabilitare si 

modernizare DJ 

657, Recea 

(DJ653) – Valea 

Mare- Priseaca – 

Poboru -Spineni-

DN67B 

 

PR 

 

2022 

 

2027 

 

CJ Olt 

46 km - 

modernizare 

si reabilitare; 

Cresterea 

accesibilitatii 

in zona; 

Cresterea 

traficului 

rutie; 

Îmbunatatire

a conditiilor 

de transport 

pentru bunuri 

si persoane;  

Decongestio

narea 

 

144.010,544 

 

FE - POT 
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legăturilor şi 

nodurilor de 

rețea; 

Eliminarea 

locurilor şi 

porțiunilor de 

drum 

necorespunz

ătoare ca 

stare tehnică 

Infrastructur

ă transport,  

rutieră 

Reabilitare si 

modernizare DJ 

679, lim. Jud. 

Arges – Tufeni –

Busca - lim. jud. 

Teleorman 

 

PR 

 

2022 

 

2027 

 

CJ Olt 

38,280 km – 

modernizare 

si reabilitare; 

46 km - 

modernizare 

si reabilitare; 

Cresterea 

accesibilitatii 

in zona; 

Cresterea 

traficului 

rutie; 

Îmbunatatire

a conditiilor 

de transport 

pentru bunuri 

si persoane;  

Decongestio

narea 

legăturilor şi 

nodurilor de 

rețea; 

Eliminarea 

locurilor şi 

porțiunilor de 

drum 

necorespunz

ătoare ca 

stare tehnică 

 

2.397,982 

 

FE – POT 

sau BL 

Prioritarea Strategică 2 - MEDIUL ECONOMIC 
Infrastructur

ă Mediu 

Afaceri, 

agro-comert 

Realizare Piata 

de gros, judetul 

Olt 

 

PR 

 

2022 

 

2027 

 

CJ Olt + CL 

Corabia 

Creare 

infrastructura 

piata ( hala , 

standuri, 

spatii 

administartiv

e, grupuri 

sanitare, 

spatiu 

depozitare, 

platforma de 

depozitare 

deseuri 

alimentare si 

nealimentare

, locuri de 

parcare,locur

i de astepare 

TIR, 

decantor ape 

pluviale si 

separator 

grasimi spatii 

verzi, 

 

12.900,000 

 

FE POR 

sau/şi  BL 
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iluminat 

platforma 

Infrastructur

ă Mediu 

Afaceri, 

Turism 

Circuit turistic 

zona Romula 

Malva, judetul Olt 

(Drumul Roman 

cu zona castrelor 

de la cetatea 

Sucidava pana la 

Cetatea/Orasul 

Roman Romula 

Malva – comuna 

Dobrosloveni 

 

S 

 

2022 

 

2027 

 

CJ Olt 

Realizarea 

lucrărilor de 

restaurare a 

sitului 

arheologic 

Cetatea 

Romula 

Malva, 

includerea 

cetatii in 

circuit 

turistic, 

amenajare 

drumuri 

acces 

 

25.000,000 

 

FE POR sau 

BL 

Prioritarea Strategică 3 - MEDIUL SOCIAL, CULTURAL, ŞŢIINŢIFIC 
Infrastructur

ă de 

Sanatate 

publica 

Modernizare si 

echipare Spitalul 

Judetean de 

Urgenta Slatina 

 

PR 

 

2022 

 

2027 

 

CJ Olt 

- Reabilitare 

si 

modernizare 

corp cladire 

principala si 

anexe spital, 

instalatii 

interioare, 

fatade, 

sistematizare 

verticala, 

echipare 

medicala, 

dotari spatii 

administrativ

e; 

- Constructii 

noi  

 

372.261,000 

 

FE - POS 

Infrastructur

ă Sociala 

Modernizare 

cladire Centrul de 

Plasament Floare 

de Colt, Bals in 

vederea 

amenajarii ca 

institutie de tip 

rezidential pentru 

adulti 

 

PR 

 

2022 

 

2027 

 

CJ Olt 

Lucrari de 

modernizare 

Centru 

(interior si 

exterior, 

instalatii 

interioare, 

dotari, 

echipamente 

specifice) 

 

7.800,000 

 

FE - POIDS 

Infrastructur

ă Sociala 

Extindere clădire 

pentru amenajare 

bucatarie si 

spatiu servire a 

mesei la 

Complexul de 

Servicii pentru 

Persoane Adulte 

Corabia 

 

S 

 

2022 

 

2027 

 

CJ Olt 

Lucrari de 

extindere 

pentru 

bucatarie si 

spatiu masa 

 

9.000,000 

 

FE - POIDS 

Infrastructur

ă Sociala 

Modernizarea si 

reabilitarea 

etajelor I si IV si 

a acoperisului 

cladirii 

Complexului de 

Servicii pentru 

persoane adulte 

Slatina 

 

PR 

 

2022 

 

2027 

 

CJ Olt 

Lucrari de 

modernizare 

si reabilitare 

etaje 1, 4 si 

acoperis 

 

4.000,000 

 

FE - POIDS 
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Prioritarea Strategică 4 - MEDIU ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ 
Protectia 

Mediului - 

Eficienta 

Energetica 

Creșterea  

eficienței  

energetice la  

nivelul județului:  

- Centrul Militar 

Județean Olt;  

- Direcția 

Generala de 

Asistență Socială 

și Protecția 

Copilului Olt;  

- Inspectoratul de 

Protecție Civilă 

Olt;  

- Sediul Poliției 

Municipiului 

Slatina; 

- Sediul Poliției 

Orașului 

Drăgănești Olt 

 

PR 

 

2022 

 

2027 

 

CJ Olt 

Dezvoltarea 

proiectelor 

de reducere 

a consumului 

de energie in 

institutiile 

publice, 

reducere a 

emisiilor de 

CO2 

 

6.567,248 

 

FE – PODD 

sau fonduri 

UE - Green 

Deal 

Dezvoltare 

durabila 

protectia 

vietii si a 

bunurilor  

Dotare Baza 

Operaționala 

pentru Situații de 

Urgenta Olt 

 

PR 

 

2022 

 

2027 

 

CJ Olt 

Imbunatatire 

si 

modernizare 

dotare pentru  

interventii 

rapide in 

situatii de 

urgenta 

 

120.000,000 

 

FE – PODD 

sau 

transfrontali

ere RO-BG 

Prioritarea Suport 5 - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, BUNĂ GUVERNANŢĂ ŞI CAPITAL UMAN 

Dezvoltarea 

capacităţii 

administrativ

e a 

administraţiil

or publice 

locale din 

judeţul Olt 

Evaluarea 

necesarului de 

pregătire a 

personalului CJ şi 

a personalului din 

UAT-urile din 

județ 

 

S 

 

2021 

 

2022 

 

CJ Olt 

Studii de 

evaluare a 

necesarului 

de pregătire 

la nivelul 

administraţiil

or publice 

locale 

 

10,000 

 

BL CJ  

Evaluarea 

necesarului de 

informatizare şi 

digitalizare a 

UAT-urilor din 

județ în vederea 

furnizării de 

servicii către 

contribuabili şi 

compatibilizării 

sistemelor 

informatice şi 

standardizării 

datelor 

 

S 

 

2021 

 

2023 

 

CJ Olt + 

UAT-uri din 

județ 

Studiu 

privind 

nevoile de 

digitalizare a 

activităților 

administrațiil

or publice 

locale, în 

special a 

furnizării de 

servicii către 

contribuabili 

 

130,000 

 

BL CJ + BL 

UAT-uri 

Dezvoltarea 

capitalului 

uman din 

administrația 

publică 

locală a CJ 

Olt 

 

 

Ridicarea 

nivelului de 

performanță a 

personalului din 

administrațiile 

publice locale 

 

S 

 

2021 

 

2027 

 

CJ Olt + 

UAT-uri din 

județ 

100 de 

funcţionari 

publici 

participanţi la 

cursuri de 

perfecţionare 

și pregătire 

în domenii 

de interes 

 

200,000 

 

FE sau/şi BL 

CJ + BL 

UAT-uri 

Specializarea 

personalului 

 

S 

 

2021 

 

2025 

 

CJ Olt 

25 de de 

funcţionari 

 

100,000 
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administrațiilor 

publice locale în 

atragerea, 

implementarea și 

monitorizarea 

proiectelor din 

fonduri 

nerambursabile 

publici 

participanţi la 

cursuri 

pentru 

atragerea, 

depunerea 

spre 

finanţare, 

implementar

ea și 

monitorizare

a proiectelor 

din fonduri 

nerambursab

ile 

FE sau/şi BL 

CJ + BL 

UAT-uri 

Specializarea 

personalului 

administrațiilor 

publice locale în 

domeniul 

achizițiilor publice 

 

S 

 

2021 

 

2022 

 

CJ Olt 

10 

funcţionari 

publici 

participanţi la 

cursuri de 

legislație 

vizȃnd 

achizițiile 

publice şi 

aplicare a 

normelor în 

domeniu 

 

60,000 

 

FE sau/şi BL 

CJ + BL 

UAT-uri 

Perfecționarea 

personalului 

administrațiilor 

publice locale în 

domeniul TIC 

pentru furnizarea 

de servicii digitale 

contribuabililor 

 

S 

 

2021 

 

2022 

 

CJ Olt 

50 

funcţionari 

publici 

participanţi la 

cursuri de 

perfecționare 

TIC pentru 

furnizarea de 

servicii 

digitale 

contribuabilil

or 

 

200,000 

 

FE sau/şi BL  
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Anexa 5 - Fişa de Program / proiect 
Denumirea programului / proiectului 

Descrierea programului / proiectului 

Problema critică 

Soluție 

Componente ale programului / proiectului (orientativ) 

Indicatorii 

Parteneri (dacă este cazul) 

Valoare estimată 

Oportunități de finanțare 

Programele transversale (trebuie să sprijine cel puțin un obiectiv strategic)  

Perioada de implementare (durata estimată) 

 



1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               REFERAT DE APROBARE  
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: aprobarea Politicilor Publice 

pentru planificarea,  fundamentarea și consolidarea procesului 
decizional la nivelul Consiliului Județean Olt 

 
 
 
 
 
Proiectul de hotărâre propune aprobarea Politicilor Publice pentru 

planificarea, fundamentarea și consolidarea procesului decizional la 
nivelul Consiliului Județean Olt.  

Proiectul „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel 
județean” este finanțat  în cadrul POCA  2014-2020, Axa prioritară 2: 
Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, 
Obiectivul specific 2.1- Introducerea de sisteme și standarde comune 
în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea 
Administrației Publice 2014-2020 (SCAP), aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 909/2014, modificată prin Hotărârea Guvernului              
nr. 462/2017.    

Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Centrul pentru 
Dezvoltare Durabilă Columna, liderul parteneriatului fiind Consiliul 
Județean Olt. 

În cadrul cererii de finanțare, anexă la contractul de finanțare 
nerambursabilă nr. 495/29.10.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 
2014-2020 (AM POCA) și Județul Olt, este prevăzută subactivitatea 4.1. 
– Elaborarea politicilor publice în domeniile educației, sănătății, asistenței 
sociale, mediu și transport la nivelul Consiliului Județean Olt.  

Având în vedere cele prevăzute în cererea de finanțare la 
subactivitatea 4.1 au fost elaborate Politicile Publice pentru planificarea, 
fundamentarea și consolidarea procesului decizional la nivelul Consiliului 
Județean Olt. 
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Menționăm că Politicile Publice pentru planificarea, fundamentarea și 
consolidarea procesului decizional la nivelul Consiliului Județean Olt au 
fost elaborate de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Columna, fiind 
prevăzută în cererea de finanțare necesitatea aprobării acestora prin 
hotărâre de consiliu județean. 

Pentru elaborarea Politicilor Publice, au fost parcurse următoarele 
etape:  

- elaborarea unei metodologii pentru elaborarea de politici în 
domeniile educației, sănătății, asistenței sociale, mediu si transport la 
nivelul Consiliului Județean Olt;  

- identificarea, selecția și recrutarea unui grup de specialiști (panel) în 
domeniile menționate, reprezentativi pentru activitățile desfășurate și 
care vor participa la ancheta ce urmează să fie realizată;  
     - elaborarea instrumentarului pentru culegerea de informații;  
     - culegerea informațiilor (informațiile vor fi culese prin transmiterea 
electronică a chestionarelor și vor fi furnizate de membrii panelului în 
baza metodologiei stabilite și a instrumentelor puse la dispoziție pentru 
aceștia);  
     - prelucrarea datelor și analiza informațiilor culese la nivelul panelului 
(reprezentanți ai administrațiilor centrale/locale, instituțiilor și companiilor 
din domeniile menționate);  
     - elaborarea Rapoartelor de analiză și a politicilor publice în domeniile 
educației, sănătății, asistenței sociale, mediu și transport la nivelul 
Consiliului Județean Olt.  

Elaborarea Politicilor Publice conduce la realizarea rezultatului de 
program 1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local 
pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, 
atins prin rezultat de proiect Rp1 – Realizarea metodologiei de 
prioritizare a investițiilor și a unor criterii de prioritizare precum și 
elaborarea de politici publice in domeniile educație, sănătate, asistență 
socială, mediu și transport și a planului strategic instituțional pentru anii 
2021 și 2022. 

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 
2021-2027 s-a efectuat consultarea publică și internă în care s-au 
identificat elementele definitorii ale politicilor publice aplicabile de către 
Consiliul Județean Olt, obiectivele strategice, domeniile de intervenție și 
toate elementele de detaliu care conturează și definesc politicile publice 
ce vor fi abordate de instituție în perioada menționată. Astfel, s-au 
propus 4 (patru) priorități strategice, cu ținte pe termen scurt și mediu, ce 
includ domeniile strategice principale:  
➢ Prioritatea Strategică 1 - Domeniu/Sector: I. Patrimoniul 

tehnico-edilitar, ce include Dezvoltarea urbană și infrastructura 

(urbanism, transport, zona metropolitana, rețele de utilități, 

gestiunea deșeurilor, patrimoniul național și universal).  

➢ Prioritatea Strategică 2 - Domeniu/Sector: II. Mediul economic, 

ce include Dezvoltarea și competitivitatea economică (economia 
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locală pe sectoare și ramuri industriale, structura ocupațională, 

zone industriale și agricole, turism, companii reprezentative în 

ramuri ale economiei locale); 

➢ Prioritatea Strategică 3 - Domeniu/Sector: III. Mediul social, 

cultural, științific, ce include fenomene demografice și dezvoltare 

comunitară, sănătate publică, învățământ și orientare profesională, 

asistență socială, cultură și arta, religie și spiritualitate, siguranța 

cetățeanului, conviețuire etnică, societatea civilă); 

➢ Prioritatea Strategică 4 - Domeniu/Sector: IV. Mediu și 

dezvoltare durabilă, ce include protecția mediului, dezvoltare 

durabilă, rezervații naturale și arii protejate, spații verzi și parcuri, 

zone și elemente de patrimoniu național și universal. 

Cele 4 (patru) domenii/sectoare strategice identificate au determinat 
definirea Politicilor Publice ce vor fi aplicate la nivelul Consiliului 
Județean Olt, acestea fiind: 
➢ Politici publice în domeniul patrimoniului tehnico-edilitar; 

➢ Politici publice în domeniul mediului economic; 

➢ Politici publice în domeniul mediului social, cultural, științific; 

➢ Politici publice în domeniul mediului și dezvoltării durabile, 

la care se adaugă domeniul/sectorul suport reprezentat de: 
➢ Politici publice în domeniul administrație publică, buna guvernanță 

și capitalul uman. 

Argumentul ce a stat la fundamentarea selecției 
domeniilor/sectoarelor strategice de interes a fost acela că acestea se 
regăsesc deja în Strategia de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada  
2021 – 2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean OIt               
nr. 77/27.05.2021, document strategic cu o perioadă mai lungă de 
implementare decât Planul Strategic Instituțional elaborat pentru 
perioada 2020 – 2022. Astfel se asigură coerența programelor și țintelor 
prevăzute în documentele strategice județene.  
      Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale 
și propun adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
 
 
L.D. ( 2 ex.)  



1 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul Dezvoltare Regională  
Nr. 7849/21.07.2021 
 
 

                                                           AVIZAT, 
                                     VICEPREȘEDINTE 
                                   Cătălin-Ionuț IVAN  
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: aprobarea Politicilor Publice 

pentru planificarea,  fundamentarea și consolidarea procesului 
decizional la nivelul Consiliului Județean Olt 

 
 
 
 

Proiectul „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel 
județean” este finanțat  în cadrul POCA  2014-2020, Axa prioritară 2: 
Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, 
Obiectivul specific 2.1- Introducerea de sisteme și standarde comune 
în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea 
Administrației Publice 2014-2020 (SCAP), aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 909/2014, modificată prin Hotărârea Guvernului           
nr. 462/2017.    

Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Centrul pentru 
Dezvoltare Durabilă Columna, liderul parteneriatului fiind Consiliul 
Județean Olt. 

În cadrul cererii de finanțare, anexă la contractul de finanțare 
nerambursabilă nr. 495/29.10.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 
2014-2020 (AM POCA) și Județul Olt, este prevăzută subactivitatea 
4.1. – Elaborarea politicilor publice în domeniile educației, sănătății, 
asistenței sociale, mediu și transport la nivelul Consiliului Județean Olt.  

Având în vedere cele prevăzute în cererea de finanțare la 
subactivitatea 4.1 au fost elaborate Politicile Publice pentru 
planificarea, fundamentarea și consolidarea procesului decizional la 
nivelul Consiliului Județean Olt. 
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Menționăm că Politicile Publice pentru planificarea, fundamentarea 
și consolidarea procesului decizional la nivelul Consiliului Județean Olt 
au fost elaborate de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Columna, 
fiind prevăzută în cererea de finanțare necesitatea aprobării acestora 
prin hotărâre de consiliu județean. 

Pentru elaborarea Politicilor Publice, au fost parcurse următoarele 
etape:  

- elaborarea unei metodologii pentru elaborarea de politici în 
domeniile educației, sănătății, asistenței sociale, mediu si transport la 
nivelul Consiliului Județean Olt;  

- identificarea, selecția și recrutarea unui grup de specialiști (panel) 
în domeniile menționate, reprezentativi pentru activitățile desfășurate și 
care vor participa la ancheta ce urmează să fie realizată;  
- elaborarea instrumentarului pentru culegerea de informații;  
-culegerea informațiilor (informațiile vor fi culese prin transmiterea 
electronică a chestionarelor și vor fi furnizate de membrii panelului în 
baza metodologiei stabilite și a instrumentelor puse la dispoziție pentru 
aceștia);  
- prelucrarea datelor și analiza informațiilor culese la nivelul panelului 
(reprezentanți ai administrațiilor centrale/locale, instituțiilor și 
companiilor din domeniile menționate);  
- elaborarea Rapoartelor de analiză și a politicilor publice în domeniile 
educației, sănătății, asistenței sociale, mediu și transport la nivelul 
Consiliului Județean Olt.  

Elaborarea Politicilor Publice conduce la realizarea rezultatului de 
program 1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel 
local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe 
termen lung, atins prin rezultat de proiect Rp1 – Realizarea 
metodologiei de prioritizare a investițiilor și a unor criterii de prioritizare 
precum și elaborarea de politici publice in domeniile educație, sănătate, 
asistență socială, mediu și transport și a planului strategic instituțional 
pentru anii 2021 și 2022. 

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru 
perioada 2021-2027 s-a efectuat consultarea publică și internă în care 
s-au identificat elementele definitorii ale politicilor publice aplicabile de 
către Consiliul Județean Olt, obiectivele strategice, domeniile de 
intervenție și toate elementele de detaliu care conturează și definesc 
politicile publice ce vor fi abordate de instituție în perioada menționată. 
Astfel, s-au propus 4 (patru) priorități strategice, cu ținte pe termen 
scurt și mediu, ce includ domeniile strategice principale:  
➢ Prioritatea Strategică 1 - Domeniu/Sector: I. Patrimoniul 

tehnico-edilitar, ce include Dezvoltarea urbană și infrastructura 

(urbanism, transport, zona metropolitana, rețele de utilități, 

gestiunea deșeurilor, patrimoniul național și universal).  

➢ Prioritatea Strategică 2 - Domeniu/Sector: II. Mediul 

economic, ce include Dezvoltarea și competitivitatea economică 

(economia locală pe sectoare și ramuri industriale, structura 
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ocupațională, zone industriale și agricole, turism, companii 

reprezentative în ramuri ale economiei locale); 

➢ Prioritatea Strategică 3 - Domeniu/Sector: III. Mediul social, 

cultural, științific, ce include fenomene demografice și 

dezvoltare comunitară, sănătate publică, învățământ și orientare 

profesională, asistență socială, cultură și arta, religie și 

spiritualitate, siguranța cetățeanului, conviețuire etnică, societatea 

civilă); 

➢ Prioritatea Strategică 4 - Domeniu/Sector: IV. Mediu și 

dezvoltare durabilă, ce include protecția mediului, dezvoltare 

durabilă, rezervații naturale și arii protejate, spații verzi și parcuri, 

zone și elemente de patrimoniu național și universal. 

Cele 4 (patru) domenii/sectoare strategice identificate au determinat 
definirea Politicilor Publice ce vor fi aplicate la nivelul Consiliului 
Județean Olt, acestea fiind: 
➢ Politici publice în domeniul patrimoniului tehnico-edilitar; 

➢ Politici publice în domeniul mediului economic; 

➢ Politici publice în domeniul mediului social, cultural, științific; 

➢ Politici publice în domeniul mediului și dezvoltării durabile, 

la care se adaugă domeniul/sectorul suport reprezentat de: 
➢ Politici publice în domeniul administrație publică, buna 

guvernanță și capitalul uman. 

Argumentul ce a stat la fundamentarea selecției 
domeniilor/sectoarelor strategice de interes a fost acela că acestea se 
regăsesc deja în Strategia de Dezvoltare a Județului Olt pentru 
perioada  2021 – 2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 
OIt nr. 77/27.05.2021, document strategic cu o perioadă mai lungă de 
implementare decât Planul Strategic Instituțional elaborat pentru 
perioada 2020 – 2022. Astfel se asigură coerența programelor și 
țintelor prevăzute în documentele strategice județene.  

Având în vedere faptul că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare propunem adoptarea 
acestuia în forma în care a fost redactat. 
 
 
              Șef serviciu,                                        Șef serviciu,  
Serviciul Juridic - Contencios           Serviciul Dezvoltare Regională 
Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                         Daniela LUNGU  

 
 
 
 
 
 
L.D./L.D. ( 2 ex.)  


