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DDS1. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Dolj 

 

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

Axa prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de transport și creșterea 

accesibilității intra-judetene, regionale și la rețeaua TEN-T 

M 1.1.1.1 Modernizarea infrastructurii de transport rutier 

Acțiuni orientative: 

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

drumurile județene; 

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

Craiova-Pitești; 

3. Implementarea soluțiilor de descongestionare a traficului în mediul urban, inclusiv centuri sau variante 

ocolitoare; 

4. Modernizarea/ Reabilitarea drumurilor orășenești și comunale, precum și a altor drumuri de interes 

local; 

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

zona transfrontalieră. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027:  

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 
totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

1.1.1.1 
Modernizarea DJ 641, tronsonul cuprins între limita 
județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km 
43+313 /43+338) – intersecția cu DN 65C (km 59+426) 

40.000.000 Consiliul Județean Dolj Buget local; POAT; 
POR-P5 

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

NA Consiliul Județean Dolj Buget local; POR-P5; 
PNIAS 

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

5.000.000 Consiliul Județean Dolj Buget local; POR-P5; 
PNDL; CNI 

1.1.1.4 
Modernizare DJ 652B, DN 65C- Călineşti– Lim. Jud. Olt, 

km 0+000-4+430 
10.000.000 Consiliul Județean Dolj 

Buget local; PNIAS; 

POR-P5  

1.1.1.5 

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

40.000.000 Consiliul Județean Dolj Buget local; PNIAS; 
POR-P5 

1.1.1.6 

Modernizare și consolidare DJ 606B, Breasta (DJ 606A)–
Crovna–Rasnicu Batrân–Corniţa–Cernăteşti–Țiu– Bărboi 
- Greceşti–Grădiştea –Busu - Limită  Jud. Mehedinți,  
tronson km 0+000-13+000 

15.000.000 Consiliul Județean Dolj Buget local; PNIAS; 
POR-P5 

1.1.1.7 Modernizare DJ 553 Calafat - Maglavit 45.000.000 Consiliul Județean Dolj Buget local; Interreg 
RO-BG; POR-P5 
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Cod 
proiect 

Titlu Proiect 

Valoare 

totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

1.1.1.8 Modernizare DJ 552 E Bucovăț - Sărbătoare 15.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local; PNIAS; 

POR-P5 

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

NA Consiliul Județean Dolj 
Buget local; PNIAS; 

POR-P5 

1.1.1.10 
Construirea variantă ocolitoare a municipiului Băilești - 
Centura Est 

10.000.000 
Consiliul Județean Dolj 

Consiliul Local Băilești 

Buget local; PNDL; 
PNIAS; POR-P5 

 

M 1.1.1.2 Modernizarea infrastructurii de transport aerian 

Acțiuni orientative:  

1. Extinderea/ Modernizarea Aeroportului Internațional Craiova și a spatiilor de servicii conexe;  

2. Creșterea gradului de siguranță și securitate a Aeroportului Internațional Craiova; 

3. Tranziția digitală și verde în cadrul Aeroportului Internațional Craiova; 

4. Creșterea numărului de destinații internaționale; 

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

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

feroviar, mijloace de transport în comun etc.). 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 
totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 

Sursa de 

finanțare 

1.1.1.11 
Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional 
Craiova 

98.000.000 

Consiliul Județean Dolj 

Aeroportul Internațional 
Craiova 

Buget local; POT 

1.1.1.12 
Modernizare și extindere parcare Aeroport Internațional 
Craiova  

500.000 

Consiliul Județean Dolj 

Aeroportul Internațional 
Craiova 

Buget local 

1.1.1.13 

Amenajarea terenului din vecinătatea Aeroportului 

Craiova în vederea extinderii activităților economice 
conexe aeroportului 

5.000.000 

Aeroportul Internațional 

Craiova Buget local; POR-P5 

1.1.1.14 
Construirea unei subunități de intervenție la Aeroportul 
Internațional Craiova 

6.000.000 
Inspectoratul Situațiilor 

de Urgență Dolj 
Buget local; Interreg 

RO-BG 

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

8.800.000 

Consiliul Județean Dolj 

Aeroportul Internațional 
Craiova 

Buget local; POT 

1.1.1.16 
Transformarea și tranziția digitală la Aeroportul 
Internațional Craiova 

1.500.000 

Consiliul Județean Dolj 

Aeroportul Internațional 
Craiova 

Buget local; POT; 
POR-P5  
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Cod 
proiect 

Titlu Proiect 

Valoare 

totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

1.1.1.17 
Tranziția Aeroportului Internațional Craiova către un 
Aeroport Verde 

13.800.000 
Aeroportul Internațional 

Craiova 
Buget local; POT; 

AFM 

1.1.1.18 
Crearea unor conexiuni între Aeroportul Internațional 
Craiova și centrul municipiului/ zone limitrofe și 
dezvoltarea unui sistem de management al traficului 

NA 

Consiliul Județean Dolj 

Aeroportul Internațional 
Craiova 

Buget local; POR-P5 

 

M 1.1.1.3 Modernizarea infrastructurii de transport inter și multimodal 

Acțiuni orientative:  

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

centre logistice și terminale; 

2. Dezvoltarea transportului intermodal de pasageri. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

1.1.1.19 
Construirea și operaționalizarea unui centru logistic 
intermodal în județul Dolj 

20.000.000 Consiliul Județean Dolj Buget local; POT 

M 1.1.1.4 Decarbonizarea transportului în vederea creșterii sustenabilității 

Acțiuni orientative:  

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

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

3. Dezvoltarea și eficientizarea transportului fluvial transfrontalier; 

4. Îmbunătățirea condițiilor de navigabilitate pe fluviul Dunărea, inclusiv dezvoltarea și implementarea 

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

5. Extinderea infrastructurii velo, inclusiv prin cooperare transfrontalieră în contextul Eurovelo 6; 

6. Amenajarea parcărilor inteligente; 

7. Îmbunătățirea infrastructurii pietonale la nivelul județului Dolj; 

8. Construirea de infrastructură și achiziția de echipamente necesare transportului electric/ecologic; 

9. Sprijinirea implementării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă; 

10. Măsuri de protecție a mediului înconjurător de-a lungul coridoarelor de transport rutier; 

11. Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru o utilizare eficientă a transportului public de pasageri; 

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

management urban, crearea /extinderea /modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători 

(e-bilete sau e-ticketing) și alte infrastructuri TIC; 

13. Alte proiecte de tip smart și green transport. 
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Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 

Valoare 

totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

1.1.1.20 Înființare infrastructură velo la nivelul județului Dolj 1.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local; POR-P4; 
POR-P5; Interreg VI A 

RO-BG; PNRR 

 

Axa prioritară 1.1.2. Continuarea proiectelor de extindere și îmbunătățire a 

infrastructurii tehnice și edilitare din cadrul județului 

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

gospodărire a apelor 

Acțiuni orientative:  

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

2. Extinderea sistemelor de apă și canalizare; 

3. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți; 

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

5. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și 

stocare a apei la acumulări existente; 

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

SCADA, GIS, contorizări etc.). 

 

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

Acțiuni orientative:  

1. Dezvoltarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale;  

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

3. Dezvoltarea, modernizarea și eficientizarea iluminatului public; 

4. Creșterea accesului populației la internet. 

 

OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 

Axa prioritară 1.2.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale și creșterea 

accesului populației la serviciile de educație și formare profesională 

M 1.2.1.1 Dezvoltarea infrastructurii educaționale aferente nivelului antepreșcolar și preșcolar și 
a celei aferente învățământului preuniversitar 

Acțiuni orientative:  

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

învățământul special; 

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

4. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea taberelor de elevi și preșcolari; 

5. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/ atelierele școlare; 

6. Dezvoltarea învățământului dual și a parteneriatului cu mediul economic, inclusiv campusuri și 

constituirea unui consorțiu regional pentru învățământul profesional și tehnic; 

7. Creșterea atractivității învățământului vocațional, profesional și tehnic; 

8. Echiparea laboratoarelor de informatică și a atelierelor din unitățile de învățământ profesional și tehnic; 

9. Transformarea liceelor agricole din județul Dolj în centre de profesionalizare; 

10. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, inclusiv 

cel special; 

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

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

a accesului la servicii de educație culturală și artistică copiilor din grupurile defavorizate etc.; 

13. Proiecte de prevenire a abandonului școlar și educație incluzivă; 

14. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; 

15. Cooperarea transfrontalieră în domeniul educației, pentru infrastructură și facilități educaționale, cu 

accent pe digitalizare, schimburi, planuri comune, stagii transfrontaliere etc.; 

16. Sprijinirea Grupurilor de Acțiune Locală din domeniul educației și parteneriate cu ONG-uri; 

17. Construirea de locuințe pentru specialiștii din învățământ. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027: 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

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

5.000.000 
Consiliul 

Județean Dolj 
Buget local; PNRR  

POR-P6; AFM 

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

Județean Dolj 
Buget local; 

POR-P6; POIDS 

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

6.000.000 
Consiliul 

Județean Dolj 
 POR-P6; POIDS 

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

1.000.000 

Consiliul 
Județean Dolj 

Biblioteca 
Județeana 

Buget local; PNRR;  
Interreg RO-BG; 

POR-P6 

1.2.1.5 
Reabilitarea și modernizarea clădirilor publice în care își desfășoară 
activitatea Școala Specială „Sfântul Mina”, situate în str. George 
Enescu nr.7, municipiul Craiova, județul Dolj 

3.000.000 
Consiliul 

Județean Dolj 
Buget local, PNRR, 

POR-P6 
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Cod 
proiect 

Titlu Proiect 

Valoare 

totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 

Sursa de 
finanțare 

1.2.1.6 Promovarea de Tradiții, Artă și Meșteșuguri 5.500.000 

Consiliul 
Județean Dolj 

Școala Populară 
de Arte și 
Meserii 

„Cornetti”   

Buget local; 
Intereg RO-BG 

1.2.1.7 

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

3.000.000 
Consiliul 

Județean Dolj 
Buget local, POR-

P6; PNRR 

 

M 1.2.1.2 Dezvoltarea infrastructurii educaționale aferente aferente învățământului universitar 

Acțiuni orientative:  

1. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul terțiar; 

2. Susținerea digitalizării instituțiilor de învățământ terțiar și pregătirea acestora pentru profesiile 

viitorului; 

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

superioare a investițiilor în digitalizare; 

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

5. Măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar, de creștere a accesului la studii 

universitare și de stimulare a excelenței în pregătirea tinerilor; 

6. Dezvoltarea învățământului dual universitar tehnologic prin parteneriate ale universității cu entitățile 

de cercetare și mediul de afaceri regional, național și transfrontalier; 

7. Dezvoltarea programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței 

muncii; 

8. Dezvoltarea bazei materiale a laboratoarelor de CDI ale instituțiilor de învățămant superior și 

susținerea activității centrelor și infrastructurilor universitare de cercetare aplicată; 

9. Dezvoltarea activităților de CDI din cadrul facultăților care asigură specialiștii pentru implementarea 

regională a conceptului  Agricultura 4.0; 

10. Proiecte de cooperare transfrontaliera în învățământul terțiar. 

 

M 1.2.1.3 Creșterea accesului populației la servicii de formare și ocupare 

Acțiuni orientative:  

1. Proiecte de valorificare a potențialului tinerilor pe piața muncii, inclusiv tineri NEET; 

2. Dezvoltarea economiei sociale prin înființarea de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție; 

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

4. Programe de formare antreprenorială;  
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5. Încurajarea participării la învățarea pe tot parcursul vieții, inclusiv calificarea/ recalificarea forței de 

muncă și dobândirea de competențe cerute de piața muncii și de meseriile viitorului; 

6. Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională a adulților la nivel județean; 

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

specializare inteligentă; 

8. Crearea de sisteme informaționale pentru consolidarea tuturor datelor pentru piața muncii (informații 

actualizate despre noi profesii, potențial, cerințe, concurență etc., inclusiv instrumente de evaluare și 

consiliere); 

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

10. Proiecte pentru capital uman în contextul tranziției verzi. 

 

Axa prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și creșterea accesului 

populației la serviciile de sănătate publică 

M 1.2.2.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii medicale cu impact major 

Acțiuni orientative:  

1. Sprijinirea proiectului de construire a Spitalului Regional Craiova;  

2. Dotarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dezvoltarea/ construirea infrastructurii medicale 

publice în domenii de specialitate importante: pediatrie, cardiologie, TB și pneumo-ftiziologie etc.; 

3. Dotarea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea/ construcția infrastructurii necesare depistării, 

diagnosticării și tratării pacienților oncologici în cadrul SCJUC; 

4. Consolidarea, modernizarea și dotarea clădirii SCJUC; 

5. Dotarea/ modernizarea/ reabilitarea /extinderea infrastructurii și serviciilor în domeniul geneticii 

medicale, bolilor rare, inclusiv cercetare-dezvoltare;  

6. Adoptarea tehnologiilor medicale inovative și avansate, inclusiv în chirurgia robotică;  

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

îngrijire a pacientului critic, inclusiv copii (ATI, UPU). 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 
totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

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

10.000.000 
Spitalul Clinic Județean 

de Urgență Craiova 
Buget local; Buget de 

stat; POS 

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

20.000.000 

Consiliul Județean Dolj 

Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Craiova 

Universitatea de 
Medicină și Farmacie 

Craiova 

POS 
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Cod 
proiect 

Titlu Proiect 

Valoare 

totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

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

5.000.000 Consiliul Județean Dolj Buget local; PNRR; POS 

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

2.000.000 Consiliul Județean Dolj Buget local; PNRR; POS 

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

10.000.000 

Consiliul Județean Dolj 

Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Craiova 

Buget local; PNRR; POS 

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

3.500.000 

Consiliul Județean Dolj 

Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Craiova 

Buget local; PNRR; POS 

1.2.2.7 
Amenajare incintă Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Craiova 

500.000 Consiliul Județean Dolj Buget local; POR-P3 

1.2.2.8 
Consolidarea și modernizarea Spitalului Clinic Județean 
de Urgență Craiova 

40.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local; Buget de 

stat; PNRR; POS 

 

M 1.2.2.2 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii prespitalicești și de interes local 

Acțiuni orientative:  

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

municipal, orășenesc, local; 

2. Dotarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea unităților sanitare/a altor structuri publice din județul 

Dolj care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ asistență medicală ambulatorie; 

3. Dezvoltarea rețelei de centre comunitare integrate, achiziționarea de unități/ caravane mobile, 

modernizarea cabinetelor medicale de familie în vederea creșterii accesului populației rurale și 

marginalizate la servicii medicale primare; 

4. Dezvoltarea/ înființarea serviciilor stomatologice școlare; 

5. Construirea de locuințe pentru specialiști din sănătate. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 

totală 
(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 

Sursa de 

finanțare 

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

3.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local; 

POS 

 

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

Acțiuni orientative:  
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1. Dotarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea unităților medico-sociale din județul Dolj care 

furnizează servicii medicale specifice persoanelor vulnerabile, inclusiv îngrijiri de lungă durată; 

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

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

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

1.2.2.10 
Caravana sănătăţii pentru grupuri vulnerabile din 
judeţul Dolj 

1.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local, PNRR, 
PNDL, CNI, POS 

1.2.2.11 
Modernizarea, dotarea și extinderea unităților medicale 
din județul Dolj, în vederea creșterii capacității de 
furnizare servicii de îngrijire pe termen lung 

5.000.000 
Consiliul Județean Dolj 

Unități Medico-Sociale 

Buget local; Buget de 
stat; POS 

1.2.2.12 
Construirea și dotarea unui corp de clădire în incinta 
Spitalului Clinic Județean Craiova destinat furnizării 
serviciilor paliative pentru bolnavii oncologici 

5.000.000 

Consiliul Județean Dolj 

Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Craiova 

Buget local; Buget de 
stat; POS 

 

M 1.2.2.4 Cercetare, inovare, digitalizare și cooperare în domeniul sănătății 

Acțiuni orientative:  

1. Inovare prin implementarea de soluții de cercetare cu aplicabilitate în domeniul sănătății; 

2. Digitalizarea unităților sanitare; 

3. Telemedicină; 

4. Cooperarea transfrontalieră în domeniul sănătății. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 
Valoare 
totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

1.2.2.13 Digitalizare Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova 10.000.000 

Consiliul Județean Dolj 

Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Craiova 

POIDS 

1.2.2.14 Digitalizare Spitalul de Pneumoftziologie Leamna Dolj 1.000.000 Consiliul Județean Dolj POIDS 

1.2.2.15 
Digitalizare Spitalul Orășenesc „Așezămintele 
Brâncovenești” Dăbuleni 

1.000.000 Consiliul Județean Dolj POIDS 

 

Axa prioritară 1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale și creșterea accesului 

populației la serviciile sociale 

M 1.2.3.1 Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile sociale 

Acțiuni orientative:  
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1. Reabilitarea, consolidarea și modernizarea centrelor de zi și centrelor de servicii de recuperare 

neuromotorie ambulatorii; 

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

3. Reabilitarea și construirea de locuințe protejate; 

4. Renovarea/ dotarea serviciilor comunitare și/ sau serviciilor de îngrijire de zi pentru persoanele cu 

dizabilități; 

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

6. Sprijinirea infrastructurii echipelor mobile de reabilitare; 

7. Achiziționarea de echipamente asistive, dispozitive asistive pentru persoane cu dizabilități;  

8. Creșterea accesului profesioniștilor din domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități 

la programe de formare/ formare continuă; 

9. Promovarea parteneriatului cu sectorul non-guvernamental pentru servicii destinate persoanelor cu 

dizabilități. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 

Valoare 

totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

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

2.000.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

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

700.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

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

800.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

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

1.000.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

1.2.3.5 
Renovarea și dotarea cu echipamente asistive 
performante a centrelor de recuperare/(re)abilitare care 
acordă servicii sociale persoanelor cu dizabilități 

3.500.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

1.2.3.6 

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

2.500.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

1.2.3.7 
Extinderea și modenizarea Centrului de Recuperare și 
Reabilitare „Vis de copil” 

2.000.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

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

4.000.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 
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Cod 
proiect 

Titlu Proiect 

Valoare 

totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

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

5.500.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; POIDS; 
PNDL; CNI 

1.2.3.10 
Dezvoltarea servicilor de îngrijire din zonele urbane și 
rurale 

800.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; PNRR; 
POIDS 

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

4.500.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; PNRR; 
POIDS 

1.2.3.12 
Achiziționarea de echipamente asistive performante 
pentru centrele subordonate DGASPC Dolj 

1.000.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; PNRR; 
POIDS 

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

1.000.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 
POIDS 

 

M 1.2.3.2 Creșterea accesului persoanelor din comunități vulnerabile la serviciile sociale 

Acțiuni orientative:  

1. Construirea unor centre/ centre sportive/ centre de zi pentru copiii vulnerabili sau supuși riscurilor; 

2. Incluziunea socială a copiilor vulnerabili prin implicarea în activități sportive sau culturale, participarea 

la tabere; 

3. Sprijinirea tinerilor în procesul de dezinstituționalizare; 

4. Înființarea de centre de îngrijire de zi și de reabilitare, asigurarea de servicii de îngrijire la domiciliu, 

servicii suport și de locuire pentru persoanele vârstnice; 

5. Construirea sau reabilitarea locuințelor sociale; 

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

inclusiv comunitățile de romi; 

7. Sprijinirea autorităților locale în vederea reglementării situației așezărilor informale, inclusiv ale 

comunităților de romi; 

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

la programe de formare/ formare continuă; 

9. Promovarea parteneriatului cu sectorul non-guvernamental pentru servicii destinate comunităților 

vulnerabile. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 
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Cod 
proiect 

Titlu Proiect 

Valoare 

totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

1.2.3.14 
Amenajarea și dotarea spațiilor de recreere și socializare 
în centrele rezidențiale și centrele de zi 

6.500.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; PNRR; 
POIDS 

1.2.3.15 
Înființarea a minim 4 locuințe protejate în municipiul 
Craiova 

2.000.000 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Buget local; PNRR; 
POIDS 

 

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

Acțiuni orientative:  

1. Sprijinirea Grupurilor de Acțiune Locală în mediul urban pentru persoane și comunități vulnerabile/ 

marginalizate/ dezavantajate, inclusiv rome; 

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

marginalizate/ dezavantajate, inclusiv rome. 

 

Axa prioritară 1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor 

culturale, turistice, sportive și de tineret 

M 1.2.4.1 Dezvoltarea infrastructurii culturale  

Acțiuni orientative:  

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

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

de un potențial turistic important (ex: zona culelor oltenești); 

3. Restaurarea/ protecția/ reabilitarea/ dotarea/ modernizarea și consolidarea infrastructurilor culturale 

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

4. Sprijinirea site-urilor cu potențial turistic prin promovare și crearea de facilități pentru vizitatori; 

5. Construcția de noi edificii culturale și cultural-turistice, atât în mediul urban cât și în mediul rural; 

6. Promovarea turismului cultural transfrontalier, inclusiv crearea de produse și servicii de patrimoniu 

istoric, natural și cultural comun; 

7. Proiecte și activități pentru zonele defavorizate din punct de vedere cultural; 

8. Creșterea accesibilității infrastructurii cultural-turistice, inclusiv dezvoltarea infrastructurii necesare 

ciclismului (măsuri de siguranță, puncte de prim ajutor și servicii, semnalizare); 

9. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a zonelor centrale istorice și a zonelor construite 

protejate din mediul urban; 

10. Măsuri de expunere, protecție, conservare, restaurare și digitalizare a patrimoniului cultural mobil şi 

imobil; 

11. Modernizarea, extinderea și diversificarea serviciilor bibliotecii județene, precum și a rețelei publice de 

biblioteci locale și specializate. 
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Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 
totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

1.2.4.1 
Amenajarea unui centru cultural, etnografic și educativ 
în aer liber, de tip muzeu al satului, în comuna 
Cernătești, sub coordonarea Muzeului Olteniei 

15.000.000 Consiliul Județean Dolj 
POR-P7; Interreg RO-

BG; PNRR 

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

3.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local;  PNRR; 

POR-P7, Interreg RO-
BG 

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

1.500.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local, PNRR; 

POR-P3 

1.2.4.4 
Revitalizarea spațiului urban din str. Alexandru 
Macedonski nr 20A, în scop cultural și turistic prin 
construirea unei secții a Muzeului de Artă Craiova 

7.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local;  PNRR; 

POR-P7, Interreg RO-
BG 

1.2.4.5 

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

5.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local;  PNRR; 

POR-P7, Interreg RO-
BG 

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

1.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local;  PNRR; 

POR-P7, Interreg RO-
BG 

1.2.4.7 
Reabilitarea conacului Săulescu și înființarea unui 
centru turistic 

2.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local;  PNRR; 

POR-P7, Interreg RO-
BG 

1.2.4.8 
Punerea în valoare turistică a Castrului Roman de la 
Răcari  

500.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local;  PNRR; 

POR-P7, Interreg RO-
BG 

 

M 1.2.4.2 Dezvoltarea infrastructurii de tineret și sport 

Acțiuni orientative:  

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

mediul urban, inclusiv pentru sportul de performanță și la nivel olimpic; 

2. Construirea de noi infrastructuri sportive și modernizarea celor existente în mediul rural; 

3. Programe de încurajare a practicării sportului, inclusiv de performanță, de către tineri și copii;  

4. Organizarea unor evenimente sportive de anvergură și dezvoltarea „turismului sportiv”; 

5. Dezvoltarea rețelei de centre de tineret prin înființarea unor centre multidisciplinare; 

6. Construirea de locuințe pentru tineri; 



 S t r a t eg i a  d e  de z vo l t a r e  a  J ud e ț u l u i  
Do l j  2 021 - 2027  

 

  
 

Pagina 18 

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

Dolj; 

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

9. Parteneriate cu organizațiile non guvernamentale pentru activități în folosul tinerilor; 

10. Organizarea unor evenimente dedicate tinerilor, inclusiv prin implicarea instituțiilor din subordinea 

Consiliului Județean Dolj; 

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

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 

totală 
(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

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

2.500.000 
Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret 
Dolj 

Buget local; PNRR; 
POIDS; POR-P6 

1.2.4.10 
Construirea unui Complex Sportiv multifuncțional pe 
amplasamentul Stadionului Tineretului 

20.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local; Buget de 

stat; CNI 

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

300.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local, Interreg 

RO-BG 
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DDS2. Dezvoltarea economică a județului Dolj 

 

OS. 2.1. Industrie și servicii competitive și inovatoare 

Axa prioritară 2.1.1. Impulsionarea creșterii și competitivității întreprinderilor în 

contextul tranziției verzi 

M 2.1.1.1 Dezvoltarea infrastructurii suport pentru afaceri 

Acțiuni orientative:  

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

diversificare și reconversie economică, inclusiv în domeniul tranziției juste; 

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

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 

totală (euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

2.1.1.1 Înființare parc industrial nr. 3 5.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local;  

POR-P1; POTJ; Program 
Transnațional Dunărea 

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

5.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local;  

POR-P1; POTJ; Program 
Transnațional Dunărea 

2.1.1.3 
Amenajare Parc Tehnologic Universitar „IT” 
Craiova 

20.000.000 

Consiliul Județean Dolj 

Universitatea din 
Craiova 

Buget local; PNRR; 
POTJ; POR-P1 

 

M 2.1.1.2 Acțiuni de sprijinire și dialog cu mediul de afaceri 

Acțiuni orientative:  

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

sectoare inovatoare, creative și durabile orientate spre digitalizare, noi tehnologii inovatoare, eficiență 

energetică, energie regenerabilă, reducerea deșeurilor, protecția mediului, economie circulară și 

turism, inclusiv prin POTJ; 

2. Promovarea oportunităților de finanțare nerambursabilă pentru întreprinderi, start-upuri, investiții 

productive, inclusiv prin POTJ; 

3. Promovarea instrumentelor financiare în rândul potențialilor beneficiari, inclusiv în cadrul POTJ; 
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4. Întărirea dialogului, transparenței și colaborării între administrația publică și reprezentanții mediului 

de afaceri pe plan național și internațional, în scopul atragerii de noi investiții și dezvoltării celor 

existente; 

5. Promovarea cooperării teritoriale europene economice. 

 

M 2.1.1.3 Dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare și transfer tehnologic 

Acțiuni orientative:  

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

afaceri, unitățile de cercetare și administrația publică pentru a stimula transferul de tehnologie vizat, 

în principal către sectoarele cu potențial inteligent de specializare; 

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

de învățământ superior şi instituțiilor de CD cu mediul de afaceri 

3. Înființarea de parcuri de transfer tehnologic in beneficiul IMM-urilor 

4. Susținerea proiectelor in domeniile relevante pentru tranziția justa 

5. Proiecte în parteneriat cu Consiliul Județean Dolj și alte autorități publice pentru dezvoltarea 

capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate și impulsionarea creșterii și 

competitivității IMM-urilor. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 

Valoare 

totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

2.1.1.4 Înființare parc de transfer tehnologic – Dolj 10.000.000 Consiliul Județean Dolj 

Buget local;  
POR-P1; POTJ; 

Program Transnațional 
Dunărea 

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

5.000.000 Consiliul Județean Dolj 

Buget local; PNRR;  
POR-P1; POTJ; 

Program Transnațional 
Dunărea 

 

OS. 2.2. Dezvoltare rurală și agricultură 

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

M 2.2.1.1 Diversificarea economiei locale din mediul rural 

Acțiuni orientative:  

1. Înființarea unor structuri de sprijin a afacerilor în mediul rural; 

2. Promovarea dezvoltării activităților turistice și conexe în zonele rurale (alimentație publică și cazare, 

petrecere timp liber, parcuri de agrement și aventură, facilitați pentru turism sportiv, turism velo, 

promovare și marketing etc.); 
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3. Încurajarea și promovarea oportunităților de finanțare pentru noi afaceri în sectoarele producție și 

servicii, inclusiv prin structuri de economie socială; 

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

 

 

Axa prioritară 2.2.2. Susținerea agriculturii, silviculturii și pescuitului 

M 2.2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii de sprijin 

Acțiuni orientative:  

1. Investiții în parcuri agro-industriale; 

2. Susținerea sectorului de specializare inteligentă agrofood; 

3. Investiții pentru dezvoltarea viabilă a lanțurilor scurte alimentare; 

4. Investiții pentru dezvoltarea sistemelor de colectare și depozitare a legumelor și fructelor și crearea 

de sisteme autonome de producție/depozitare/procesare/comercializare; 

5. Investiții în amenajări de tip piață en gros legume-fructe;  

6. Investiții în infrastructura de control, genomică și bio-economie; 

7. Susținerea cooperării, transferului și inovării în agricultură, inclusiv prin infrastructura aferentă; 

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

exploatației. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 
totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

2.2.2.1 Centru regional de dezvoltare a agriculturii 15.000.000 

Universitatea din 
Craiova 

Consiliul Județean Dolj 

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

Dunărea 

2.2.2.2 
Rețea de centre de depozitare și colectare legume-
fructe, piață de gros și Centru regional de control, 
genomică și bio-economie 

20.000.000 

Universitatea din 
Craiova 

Consiliul Județean Dolj 

UAT-uri 

Buget local; PNS; 
PNDL; CNI 

 

M 2.2.2.2 Încurajarea dezvoltării proceselor productive durabile 

Acțiuni orientative:  

1. Încurajarea agriculturii ecologice și a agriculturii inteligente; 

2. Creșterea calității infrastructurii existentă de îmbunătățiri funciare (irigații, desecare, drenaj); 

3. Susținerea modernizării exploatațiilor agricole; 

4. Alte activități pentru susținerea dezvoltării silviculturii, pescuitului, viticulturii. 

 



 S t r a t eg i a  d e  de z vo l t a r e  a  J ud e ț u l u i  
Do l j  2 021 - 2027  

 

  
 

Pagina 22 

 

 

OS. 2.3. Dezvoltarea activităților turistice 

Axa prioritară 2.3.1. Inovare și creștere în sectorul turismului 

M 2.3.1.1 Sprijinirea turismului în sectorul privat 

Acțiuni orientative:  

1. Creșterea competitivității turismului prin realizarea de studii privind tendinţele şi oportunităţile 

existente pe piaţă; 

2. Digitalizarea destinațiilor turistice și inovația în sectorul turismului; 

3. Formarea forței de muncă în domeniul turismului. 

 

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

1. Asigurarea serviciilor adecvate de-a lungul Traseului EuroVelo 6 și creșterea accesibilității unor 

obiective din județ față de Traseul EuroVelo; 

2. Activități de organizare târguri, festivaluri, schimburi de experiență;  

3. Promovarea proiectelor și activităților de educație informală prin cultură; 

4. Promovarea turismului rin activități de marketing, inclusiv prin centre de informare/turistice, aplicatii 

smart etc.; 

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

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

și patrimoniu cultural. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 
totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

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

10.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local; PNRR; 

POR-P7 

2.3.1.2 Dezvoltarea turistică a zonei Dunării  4.000.000 Consiliul Județean Dolj 
POR-P7; Interreg RO-

BG 

2.3.1.3 
Înființare și promovare rute turistice, de exemplu 
traseul culelor 

1.500.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local, PNRR, 

POR-P7 

2.3.1.4 
Dezvoltare și promovare traseu EuroVelo 6  

1.500.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local, PNRR, 

POR-P7 
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ODC3. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului  

 

OS. 3.1. Gestionarea deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre 

economia circulară 

Axa prioritară 3.1.1. Implementarea obiectivelor Planului Județean de Gestionare 

a Fluxurilor de Deșeuri vizate de PJGD 

M 3.1.1.1 Dezvoltarea și extinderea Sistemului de Management Integrat al deșeurilor menajere 
și asimilabile la nivel județean  

Acțiuni orientative: 

1. Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, a bio-deșeurilor, a deșeurilor 

periculoase menajere, voluminoase și textile  (echipamente de colectare și transport, stații de transfer 

etc.); 

2. Instalații noi de tratare și modernizarea celor existente, inclusiv instalații integrate de tratare a 

deșeurilor; 

3. Consolidarea capacității instituționale a actorilor din sector, în vederea accelerării tranziției spre 

economia circulară; 

4. Proiecte de economie circulară în contextul tranziției juste; 

5. Proiecte transfrontaliere de cooperare. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 
proiect 

Titlu Proiect 

Valoare 

totală 
(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

3.1.1.1 
Extinderea și modernizarea Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj 

40.000.000 
Consiliul Județean Dolj 

ADI Ecodolj 

Buget local; POCA; 
POR-P3; PNRR; PNDL; 

AFM 

 

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

Acțiuni orientative: 

1. Centre de colectare prin aport voluntar pentru fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri periculoase 

menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și demolări de la populație, deșeuri verzi etc.); 

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

fracții: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri de metal, deșeuri de sticlă, biodeșeuri, 

deșeuri reziduale; 

3. Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane; 

4. Alte investiții necesare pentru eficientizarea și dezvoltarea sistemelor de management integrat al 

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

economia circulară; 

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

7. Proiecte transfrontaliere de cooperare între actori locali. 

 

Axa prioritară 3.1.2. Implementarea obiectivelor economiei circulare pentru 

fluxurile de deșeuri din afara PJGD 

M 3.1.2.1 Acțiuni în vederea implementării obiectivelor economiei circulare 

Acțiuni orientative: 

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

compostabile; 

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

anvelope; 

3. Proiecte în contextul tranziției juste. 

 

OS. 3.2. Conservarea și protecția mediului înconjurător  

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

aerului 

M 3.2.1.1 Protejarea biodiversității și managementul spațiilor verzi 

Acțiuni orientative: 

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

din județul Dolj; 

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

specifice; 

3. Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a  ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate în 

afara ariilor naturale protejate, precum și asigurarea conectivității ecologice; 

4. Măsuri de ecologizare a suprafețelor afectate atât din perimetrul ariilor protejate cât și din vecinătatea 

acestora, în scopul evitării pierderii biodiversității; 

5. Consolidarea capacitații de management a ariilor protejate a Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj; 

6. Măsuri de informare, conștientizare și educație ecologică a populației; 

7. Măsuri de valorificare eficientă și durabilă a serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate; 

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

grădini, acoperișuri verzi, grădini urbane, centură verde, pădure comunală etc.); 

9. Refacerea zonelor umede, de exemplu Bălțile Dunării, până la dublarea suprafețelor actuale; 

10. Protejarea naturii și a biodiversității situate în apropierea așezărilor, prin crearea de noi pasaje de 

acces/infrastructură verde etc.; 
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11. Proiecte transfrontaliere în domeniu. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 

totală 
(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

3.2.1.1 Educație ecologică în școli NA 

Centrul Județean 
pentru Protecția 
Naturii, Turism și 
Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj 

Buget local; Interreg 
RO-BG 

3.2.1.2 

Revizuire plan de management al ariilor naturale 

protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 
Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistret și 
Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Dranic-2391 și 
Pădurea Zaval-IV.33  

4.000.000 

Consiliul Județean 
Dolj, Centrul Județean 

pentru Protecția 
Naturii, Turism și 
Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj 

Buget local; POIM 

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

1.000.000 

Consiliul Județean 
Dolj, Centrul Județean 

pentru Protecția 
Naturii, Turism și 
Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj 

Buget local; POIM 

 

M 3.2.1.2 Protejarea pădurilor 

Acțiuni orientative: 

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

lungul cailor rutiere, centuri verzi, refacerea fondului silvic afectat cu arburi rezilienți la schimbările 

climatice; 

2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere;  

3. Măsuri de conștientizare și educație a populației, cresterea capacitatii administrative a institutiilor 

implicate. 

 

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

Acțiuni orientative: 

1. Dezvoltarea activității și creșterea nivelului de dotare a instituțiilor din domeniul protecției mediului, 

inclusiv în ceea ce privește stațiile de monitorizare; 

2. Implementarea unui sistem de monitorizare a aerului în incinta școlilor; 

3. Implementarea măsurilor stabilite prin planurile integrate de calitate a aerului la nivel județean și local; 
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Axa prioritară 3.2.2. Utilizarea sustenabilă a terenurilor contaminate, degradate 

sau abandonate 

M 3.2.2.1 Utilizarea susternabilă a terenurilor degradate/ neutilizate/ abandonate 

Acțiuni orientative 

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

circuitul economic și social. 

 

M 3.2.2.2 Utilizarea susternabilă a terenurilor potențial contaminate 

Acțiuni orientative 

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

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

economic și social. 

 

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

Axa prioritară 3.3.1. Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în 

consumul final 

M 3.3.1.1 Utilizarea energiilor verzi 

Acțiuni orientative: 

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

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

3. Dezvoltarea infrastructurii de producție și distribuție a gazelor regenerabile; 

4. Proiecte integrate de producție hidrogen verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei 

electrice; 

5. Investiții în tehnologii moderne, BAT, retehnologizări, tehnologii verzi; 

6. Dezvoltarea activităților de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și 

panourilor fotovoltaice și noi capacități de stocare a energiei electrice; 

7. Promovarea tranziției juste în domeniul energiei. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 
totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

3.3.1.1 Înființare stații de încărcare a vehiculelor electrice 1.500.000 
Consiliul Județean Dolj 

UAT-uri 

Buget local; PNRR; 
POTJ 

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

3.300.000 Consiliul Județean Dolj Buget local; PNRR, AFM 
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Axa prioritară 3.3.2. Scăderea consumului final de energie în județul Dolj 

M 3.3.2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a cladirilor publice 

Acțiuni orientative: 

1. Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice, inclusiv măsuri de 

consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate și 

măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie; 

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

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 

totală 
(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

3.3.2.1 

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

2.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local; PNS; CNI; 

POR-P3 

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

1.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local; PNS; CNI; 

POR-P3 

3.3.2.3 

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

5.000.000 Consiliul Județean Dolj 
Buget local; PNRR; 
APM; CNI; POR-P3 

3.3.2.4 

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

3.000.000 Consiliul Județean Dolj Buget local; PNRR 

 

M 3.3.2.2 Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul privat 

Acțiuni orientative: 

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

regenerabile de energie; 

2. Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial; 

3. Eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale. 

 

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

Acțiuni orientative: 

1. Îmbunătățirea eficienței în consumul brut de energie electrică prin construirea de noi capacități și 

retehnologizarea și modernizarea capacităților de producție existente. 
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OS. 3.4. Susținerea adaptării la schimbările climatice şi managementul 

riscurilor 

Axa prioritară 3.4.1. Managementul inundațiilor și al secetei 

M 3.4.1.1 Măsuri de prevenire și de gestionare a fenomenelor extreme 

Acțiuni orientative: 

1. Amenajarea bazinelor hidrografice prin utilizarea cu preponderență a infrastructurii verzi; 

2. Adaptarea/reabilitarea infrastructurii existente de gospodărire a apelor și îmbunătățiri funciare, inclusiv 

proiecte de cooperare transfrontalieră; 

3. Evaluarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale, activităţi în scopul conştientizării publice. 

 

Axa prioritară 3.4.2. Managementul riscurilor 

M 3.4.2.1 Măsuri de prevenire și de gesionare a riscurilor 

Acțiuni orientative: 

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

adaptarea continuă la realitatea operațională; 

2. Cooperarea transfrontalieră în domeniul managementului riscurilor; 

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

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

județul Dolj 

 

OS. 4.1. Modernizarea administrației publice 

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

politicilor publice 

M 4.1.1.1 Dezvoltare strategică și formarea resurselor umane 

Acțiuni orientative: 

1. Management performant al resurselor umane în sectorul public; 

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

părților interesate; 

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

4. Susținerea și promovarea procesului de bugetare participativă; 

5. Sprijinirea Grupurilor de Acțiune Locală în elaborarea strategiilor de dezvoltare; 

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

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 

totală 
(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

4.1.1.1 

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

200.000 Consiliul Județean Dolj Buget local 

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

NA 
Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 
Buget local 

 

M 4.1.1.2 Cooperare și asociativitate 

Acțiuni orientative: 

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

2. Susținerea și promovarea unor parteneriate cu/intre UAT-uri pentru dezvoltarea în comun a unor 

proiecte; 

3. Susținerea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din județul Dolj și înființarea unora noi în scopul 

implementării unor proiecte de interes județean pe teritoriul acestora; 

4. Cooperarea transfrontalieră în domeniul bunei guvernanțe și alte domenii de interes comun; 

5. Îmbunătățirea cooperării internaționale și transnaționale, înfrățiri și cooperări cu alte regiuni; 

6. Înființarea unei grupări europene de cooperare teritorială în scopul implementării unor proiecte și 

politici de dezvoltare locale și pentru schimbul de bune practici. 
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M 4.1.1.3 Modernizarea instrumentelor de lucru 

Acțiuni orientative: 

1. Implementarea sistemului GIS pentru monitorizarea patrimoniului public și privat al UAT-urilor; 

2. Creșterea gradului de dotare și modernizarea aparatelor administrative ale administrațiilor publice 

locale la nivel de județ, municipiu/oraș, comună. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 

totală 
(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 
Sursa de finanțare 

4.1.1.3 Sisteme de GIS pentru monitorizarea patrimoniului 3.000.000 

Consiliul Județean Dolj 

Universitatea din 
Craiova 

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

 

Axa prioritară 4.1.2. Transformarea digitală a administrației publice 

M 4.1.2.1 Susținerea digitalizării serviciilor publice 

Acțiuni orientative: 

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

2. Soluții de digitalizare și interoperabilitate a serviciilor publice; 

3. Crearea unor infrastructuri centralizate pentru accesul și crearea de servicii TIC, inclusiv asigurarea 

unei cooperări între serviciile administrației publice locale și instituțiile publice; 

4. Transformarea digitală în managementul funcției publice; 

5. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația 

publică; 

6. Asigurarea protecției cibernetice pentru infrastructurile TIC publice; 

7. Formarea și îmbunătățirea competențelor digitale pentru funcționarii publici; 

8. Transformarea bibliotecii județene într-un hub de dezvoltare a competențelor digitale; 

9. Digitalizarea patrimoniului cultural; 

10. Sistem informatic de conectare digitală și stocare centralizată a bazelor de date ale Consiliului Județean 

Dolj și ale instituțiilor subordonate acestuia. 

Proiecte propuse pentru perioada 2021-2027 

Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 

totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 

Sursa de 

finanțare 

4.1.2.1 

Sistem informatic de conectare digitală și stocare 

centralizată a bazelor de date ale CJ Dolj și instituțiilor sale 

subordonate 

3.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 
Buget local; PNRR 

4.1.2.2 Dotare cu echipamente IT DGASPC NA 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Dolj 

Buget local 
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Cod 

proiect 
Titlu Proiect 

Valoare 

totală 

(euro) 

Beneficiar/ 

Responsabil 

Sursa de 

finanțare 

4.1.2.3 Digitalizarea instituțiilor de cultură în subordinea CJ Dolj 5.000.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local; POCIDIF; 

POR-P2 

4.1.2.4 
Rețea de servicii publice de IT&C în centrul istoric al 

Craiovei și în principalele parcuri și aglomerări urbane 
500.000 

Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local; POCIDIF; 

POR-P2 

4.1.2.5 Achiziționarea de instrumente protecția datelor 200.000 
Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local; POCIDIF; 

POR-P2 

4.1.2.6 
Platformă pentru servicii inovatoare de rețea prin 

răspuns la cerere, stocare și generare la scară mică 
3.500.000 

Consiliul Județean 

Dolj 

Buget local; PNRR; 

PNS; PNDL; CNI, 

PODD 

4.1.2.7 
Conceptualizare și implementare centru Regional 

SMARTS 
52.000.000 

Consiliul Județean 

Dolj 

Universitatea din 

Craiova 

Buget local; PNRR; 

PNS; PNDL; CNI, 

PODD; AFM 
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 Figura 1. Număr proiecte pe Axe Prioritare 
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Figura 2. Număr proiecte pe Domenii 
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