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FIȘA 1.1.1.1: MODERNIZAREA DJ 641, TRONSONUL CUPRINS ÎNTRE LIMITA 

JUDEȚULUI OLT (KM. 15+000) - INTERSECȚIA CU DN 65 (KM 43+313 /43+338) – 

INTERSECȚIA CU DN 65 C (KM 59+426) 4 

FIȘA 1.1.1.3: CONSTRUIRE DRUM JUDEȚEAN PENTRU ACCESUL LA SPITALUL 

REGIONAL DE URGENȚĂ CRAIOVA 5 

FIȘA 1.1.1.5: MODERNIZARE DJ 606A, BREASTA (DJ606) OBEDIN – MIHĂIȚA – 

POTMELȚU – COȚOFENII DIN DOS –  SCĂIEȘTI – VALEA LUI PATRU – SALCIA – 

ARGETOAIA (DJ606C) – IORDĂCHEȘTI – PIRIA – LIM. JUD. MEHEDINȚI, KM 0+000 – 

KM 43+226 6 

FIȘA 1.1.1.11: EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL 

CRAIOVA 8 

FIȘA 1.1.1.20: ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURĂ VELO 9 

FIȘA 1.2.1.1: REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC 

SPECIAL BEETHOVEN ȘI CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ DOLJ 10 

FIȘA 1.2.2.3: MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

LEAMNA ȘI DOTAREA ACESTUIA CU ECHIPAMENTE MEDICALE 12 

FIȘA 1.2.2.8: CONSOLIDAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE 

URGENȚĂ CRAIOVA 13 

FIȘA 1.2.2.13: DIGITALIZARE SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA / 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA / SPITALUL ORĂȘENESC „AȘEZĂMINTELE 

BRÂNCOVENEȘTI” DĂBULENI 14 

FIȘA 1.2.4.16: DOTARE ȘI EXTINDERE RADIOLOGIE ȘI LABORATOR INVESTIGAȚII 

PARACLINICE – SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA 15 

Cuprinsul 
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FIȘA 1.2.2.2: DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE DEPISTARE, DIAGNOSTICARE, TRATARE 

A PACIENȚILOR ÎN ONCOLOGIA PEDIATRICĂ DIN JUDEȚUL DOLJ 16 

FIȘA 1.2.2.12: CONSTRUIREA ȘI DOTAREA UNUI CORP DE CLĂDIRE ÎN INCINTA 

SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN CRAIOVA DESTINAT FURNIZĂRII SERVICIILOR 

PALIATIVE PENTRU BOLNAVII ONCOLOGICI 18 

FIȘA 1.2.3.5: RENOVAREA ȘI DOTAREA CU ECHIPAMENTE ASISTIVE PERFORMANTE A 

CENTRELOR DE RECUPERARE/(RE)ABILITARE CARE ACORDĂ SERVICII SOCIALE 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 19 

FIȘA 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 20 

FIȘA 1.2.6.3: REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC 

CATEGORIA B DIN STRADA JIEȚULUI NR. 19 – ACTUALA ȘCOALĂ POPULARĂ DE ARTE 

ȘI MESERII CORNETTI 21 

FIȘA 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 22 

FIȘA 1.2.4.7: REABILITAREA CONACULUI SĂULESCU ȘI ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU 

TURISTIC 24 

FIȘA 1.2.6.10: CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL PE 

AMPLASAMENTUL STADIONULUI TINERETULUI 25 

FIȘA 2.1.1.1: ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL NR. 3 26 

FIȘA 2.1.1.2: DEZVOLTAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA UNUI INCUBATOR AFACERI ÎN 

INCINTĂ HIGH TECH PARK 27 

FIȘA 1.1.1.19: CONSTRUIREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA UNUI CENTRU LOGISTIC 

INTERMODAL ÎN JUDEȚUL DOLJ 28 

FIȘA 2.1.1.4: ÎNFIINȚARE PARC DE TRANSFER TEHNOLOGIC 29 

FIȘA 2.1.1.3: AMENAJARE PARC TEHNOLOGIC UNIVERSITAR„IT” CRAIOVA IN 

STRCUTURA BLOCULUI S200 31 

FIȘA 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 32 
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FIȘA 2.3.1.3: ÎNFIINȚARE ȘI PROMOVARE RUTE TURISTICE (DE EXEMPLU TRASEUL 

CULELOR) 33 

FIȘA 4.1.1.3: SISTEME DE GIS PENTRU MONITORIZAREA PATRIMONIULUI 34 

FIȘA 4.1.2.1: SISTEM INFORMATIC DE CONECTARE DIGITALĂ ȘI STOCARE 

CENTRALIZATĂ A BAZELOR DE DATE ALE CJ DOLJ ȘI INSTITUȚIILOR SALE 

SUBORDONATE 35 
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Fișa 1.1.1.1: Modernizarea DJ 641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - 

intersecția cu DN 65 (km 43+313 /43+338) – intersecția cu DN 65 C (km 59+426) 

DOMENIU – Transport și Mobilitate, inclusiv transfrontalieră 

Titlul proiectului: 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) 
Scopul proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii de transport și creșterea accesibilității intra-judetene, 
regionale și la rețeaua TEN-T 
Obiectivele specifice ale proiectului: Modernizarea drumului județean DJ 641 ce face legătura cu DN 
65C aproape de intravilanul municipiului Craiova, județul Dolj 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Capacitatea insuficientă de transport reprezintă o problemă la nivelul județului care poate conduce la o 
emisie ridicată de CO2, la o creștere ridicată de consum a combustibilului și o deteriorare mult mai accentuată 
a carosabilului. Prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport, se reduc o parte din factorii poluanți 
prin eliminarea scenariului de frânare excesivă sau staționare în coloană a mijloacelor de transport. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai conectată” 
Context național: Strategia Națională pentru 

DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030 – „Industrie, 

Inovație și Infrastructură” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA, Prioritatea 5 – 

Accesibilitate și conectivitate la nivel regional  

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. 

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Dolj  
Obiectiv strategic OS.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de 
transport, tehnice și edilitare 
Axă prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de 
transport și creșterea accesibilității intra-judetene, regionale 
și la rețeaua TEN-T 

Măsură M 1.1.1.1 Modernizarea infrastructurii de transport 
rutier 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: utilizatorii infrastructurii rutiere 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere 

avize și acorduri) 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Realizarea/execuția lucrărilor 
c. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
d. Publicitatea și promovarea proiectului 
e. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Reducerea numărului de evenimente rutiere; 
• Îmbunătățirea calității factorilor de mediu, și un grad scăzut al emisiilor de CO2; 
• Eficientizarea traficului; 
• Conservarea mai bună a carosabilului. 

Pe termen mediu și lung:  

• Dezvoltarea economică la nivelul zonei, prin îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară traficul; 
• Facilitarea mobilității bunurilor și persoanelor (inclusiv spre locurile de muncă); 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale 

Buget total estimat: 40.000.000 euro 
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Perioada de implementare: 2022 - 2027  

Surse potențiale de finanțare:  
➢ Buget local, POAT, POR-P5 

Parteneri: - 

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
In curs de elaborare documentatii tehnice 

 

 

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

DOMENIU – Transport și Mobilitate, inclusiv transfrontalieră 

Titlul proiectului: Construire drum județean pentru accesul la Spitalul Regional de Urgență Craiova 
Scopul proiectului: Construirea unui drum județean care să faciliteze accesul către Spitalul Regional  de 
Urgență Craiova 
Obiectivele specifice ale proiectului: 

Extinderea infrastructurii rutiere de transport la nivelul județului Dolj, prin înființarea unui nou drum județean 
ce să facă legătura cu viitorul spital, pentru a facilita mobilitatea în zonă și a crește eficiența serviciilor de 
intervenție. 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Capacitatea insuficientă de transport reprezintă o problemă la nivelul județului care poate conduce la o 
emisie ridicată de CO2, la o creștere ridicată de consum a combustibilului și o deteriorare mult mai accentuată 
a carosabilului. Prin înființarea infrastructurii rutiere de transport se va asigura accesul la investiția propusă 
a se realiza, de interes regional. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 
2021-2027 – „O Europă mai conectată” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 
DURABILĂ a României 2030 – „Industrie, Inovație și 

Infrastructură” 

Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA, Prioritatea 5 – 
Accesibilitate și conectivitate la nivel regional 

Coerența cu Strategia de 
Dezvoltare a Județului Dolj pentru 
perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea 
calității vieții locuitorilor județului Dolj  
Obiectiv strategic OS.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de 
transport, tehnice și edilitare 
Axă prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de transport 
și creșterea accesibilității intra-judetene, regionale și la rețeaua 
TEN-T 

Măsură M 1.1.1.1 Modernizarea infrastructurii de transport 
rutier 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: utilizatorii infrastructurii rutiere și a Spitalului Regional de Urgențe Craiova (propus) 
Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere 

avize și acorduri) 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Realizarea/execuția lucrărilor 
c. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
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d. Publicitatea și promovarea proiectului 
e. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Asigurarea accesului facil la spitalul de interes regional; 
• Eficientizarea traficului. 

Pe termen mediu și lung:  

• Facilitarea mobilității bunurilor și persoanelor; 
• Sprijin în economia locală; 
• Creșterea gradului de satisfacție și profesionalismului medicilor cât și al personalului auxiliar; 
• Creșterea calității serviciului medical. 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale 

Buget total estimat: 5.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 - 2027  

Surse potențiale de finanțare:  
➢ Buget local, POR-P5, PNDL, CNI  
Parteneri: - 

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 

 

Fișa 1.1.1.5: Modernizare DJ 606A, Breasta (DJ606) Obedin – Mihăița – Potmelțu – Coțofenii 

din Dos –  Scăiești – Valea lui Patru – Salcia – Argetoaia (DJ606C) – Iordăchești – Piria – Lim. 

Jud. Mehedinți, km 0+000 – km 43+226 

DOMENIU – Transport și Mobilitate, inclusiv transfrontalieră 

Titlul proiectului: Modernizare DJ 606A, Breasta (DJ606) Obedin – Mihăița – Potmelțu – Coțofenii din Dos 
–  Scăiești – Valea lui Patru – Salcia – Argetoaia (DJ606C) – Iordăchești – Piria – Lim. Jud. Mehedinți, km 
0+000 – km 43+226 
Scopul proiectului: Modernizarea infrastructurii de transport rutier 
Obiectivele specifice ale proiectului: Modernizarea drumului județean DJ 606 ce face legătura cu 
județul Mehedinți km 0+000 – km 43+226 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Capacitatea insuficientă de transport reprezintă o problemă la nivelul județului care poate conduce la o 
emisie ridicată de CO2, la o creștere ridicată de consum a combustibilului și o deteriorare mult mai 
accentuată a carosabilului. Prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport, se reduc o parte din factorii 
poluanți prin eliminarea scenariului de frânare excesivă, sau staționarea în coloană a mijloacelor de 
transport. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 
2021-2027 – „O Europă mai conectată” 
Context național: Strategia Națională pentru 
DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030 – „Industrie, 

Inovație și Infrastructură” 

Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA, Prioritatea 5 – 
Accesibilitate și conectivitate la nivel regional 
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Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. 

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Dolj  
Obiectiv strategic OS.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de 
transport, tehnice și edilitare 
Axă prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de 
transport și creșterea accesibilității intra-judetene, regionale 
și la rețeaua TEN-T 
Măsură M 1.1.1.1 Modernizarea infrastructurii de transport 
rutier 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: utilizatorii infrastructurii rutiere 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere 

avize și acorduri) 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Realizarea/execuția lucrărilor 
c. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
d. Publicitatea și promovarea proiectului 
e. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Reducerea numărului de evenimente rutiere; 
• Îmbunătățirea calității factorilor de mediu, și un grad scăzut al emisiilor de CO2; 
• Eficientizarea traficului; 
• Conservarea mai bună a carosabilului. 

Pe termen mediu și lung:  

• Dezvoltarea economică la nivel județean, prin îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară 
traficul; 

• Facilitarea mobilității bunurilor și persoanelor (inclusiv spre locurile de muncă); 
• Sprijin în economia locală. 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale 

Buget total estimat: 40.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 - 2027  

Surse potențiale de finanțare:  
➢ Buget local, PNAIS, POR-P5 

Parteneri: - 

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect depus Anghel Saligny 

 

  



 
 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  

2021 - 2027  

 

  
 

Pagina 8 

Fișa 1.1.1.11: Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova 

DOMENIU – Transport și Mobilitate, inclusiv transfrontalieră 

Titlul proiectului: Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova 
Scopul proiectului: Extinderea și modernizarea aeroportului, conform cerințelor pieței 
Obiectivele specifice ale proiectului:  

Crearea de terminale noi, modernizarea aparaturii existente 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Contract de finanțare nerambursabilă semnat. Studiile de trafic și de fezabilitate indică o creștere pe termen 
mediu a numărului de pasageri până la 2 milioane. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai conectată” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 

DURABILĂ a României 2030 – „Industrie, Inovație și 
Infrastructură” 

Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA, Prioritatea 5 – 

Accesibilitate și conectivitate la nivel regional 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare 
a Județului Dolj pentru perioada 
2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea 
calității vieții locuitorilor județului Dolj  
Obiectiv strategic OS.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de 
transport, tehnice și edilitare 
Axă prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de 
transport și creșterea accesibilității intra-judetene, regionale și 
la rețeaua TEN-T 

Măsură M 1.1.1.2 Modernizarea infrastructurii de transport 
aerian 

Teritoriu vizat Aeroportul Internațional Craiova 

Grupurile țintă: utilizatorii infrastructurii aeroportuare 

Planul de activități: 

1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare și elaborarea studiului de fezabilitate 
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a PT + execuție a serviciilor necesare 

implementării proiectului  
6) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere 

avize și acorduri) 
7) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
c. Realizarea/execuția lucrărilor 
d. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• Creșterea numărului de zboruri zilnice. 
Pe termen mediu și lung:  

• Creșterea gradului de mulțumire a populației; 
• Creșterea calității vieții; 
• Creșterea economiei locale. 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale 

Buget total estimat: 98.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 - 2027 

Surse potențiale de finanțare:  
➢ Buget local, POT 

Parteneri: - 
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Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 

Proiect in curs de implementare, contract de finantare nerambursabila semnat 

 

 

Fișa 1.1.1.20: Înființare infrastructură velo 

DOMENIU – Transport și Mobilitate, inclusiv transfrontalieră 

Titlul proiectului: Înființare infrastructură velo 
Scopul proiectului: Reducerea traficului și a emisiilor de CO2 în vederea îmbunătățirii calității aerului 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Reducerea traficului prin introducerea transportului alternativ de tip bicicletă. 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Autoturismele personale ce circulă pe distanțe scurte de până în 10 km îngreunează traficul, producând 
ambuteiaje, staționări îndelungate și coloane de mașini, pe scurt, factori care stau la baza producerii emisilor 
de CO2. Prin înființarea unei piste de biciclete se reduc emisile de CO2 și riscul de accidentări și se fluidizează 
traficul. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 
2021-2027 – „O Europă mai conectată” 
Context național: Strategia Națională pentru 
DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030 – „Industrie, 

Inovație și Infrastructură” 

Context regional:  POR SUD-VEST OLTENIA, Prioritatea 3 
– Eficiență energetică și infrastructură verde; Prioritatea 4 – 

Mobilitate urbană durabilă; Prioritatea 5 – Accesibilitate și 
conectivitate la nivel regional 

Coerența cu Strategia de Dezvolate a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. 

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Dolj  
Obiectiv strategic OS.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de 
transport, tehnice și edilitare 
Axă prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de 
transport și creșterea accesibilității intra-judetene, regionale 
și la rețeaua TEN-T;  
Măsură M 1.1.1.4 Decarbonizarea transportului în vedrea 
creșterii sustenabilității 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: utilizatorii infrastructurii velo; locuitorii județului Dolj 
Planul de activități: 

1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare și elaborarea studiului de fezabilitate 
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere 

avize și acorduri) 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
c. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 
publicitate, management proiect etc.) 

d. Realizarea/execuția lucrărilor 
e. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
f. Publicitatea și promovarea proiectului 
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g. Monitorizarea/controlul proiectului 
Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• Îmbunătățirea calității factorilor de mediu și un grad scăzut al emisiilor de CO2 
• Eficientizarea traficului 
• Reducerea numărului de evenimente rutiere 

Pe termen mediu și lung:  

• Siguranța cetățenilor 
• Creșterea calității vieții 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale 

Buget total estimat: 1.000.000 EURO 

Perioada de implementare: 2024 - 2026 

Surse potențiale de finanțare:  
➢ Buget local; POR-P3, POR-P4; POR-P5; PNRR; Interreg RO-BG 

Parteneri: - 

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 

 

Fișa 1.2.1.1: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Special Beethoven și 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj 

DOMENIU – Social 

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Special Beethoven și Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj 
Scopul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipamente a Liceului Tehnologic Special 
Beethoven și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj 
Obiectivele specifice ale proiectului:  

Crearea unui mediul plăcut și modern pentru elevii și angajații celor două instituții 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Necesitatea de reabilitare, modernizare și dotare a instituțiilor pentru creșterea calității serviciilor sociale și 
de învățământ, precum și pentru buna desfășurare a activităților educaționale în condiții de maximă 
siguranță. 
Obținerea autorizațiilor de funcționare, care sunt esențiale pentru siguranța elevilor si a personalului angajat, 
dar și pentru îmbunătățirea și modernizarea condițiilor de desfășurare a activităților. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „Muncă decentă și creștere economică” 
Context național: Strategia Națională pentru 

DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030 – „Educație de 

calitate” 
Context regional:  POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, 

Prioritatea 6 – Educație modernă și incluzivă  
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Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. 

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Dolj  
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea 
serviciilor publice  
Axă prioritară 1.2.1. Dezvoltarea infrastructurii 
educaționale și creșterea accesului populației la serviciile de 
educație și formare profesională 
Măsura M 1.2.1.1 Dezvoltarea infrastructurii educaționale 
aferente nivelului antepreșcolar și preșcolar și a celei 
aferente învățământului preuniversitar 

Teritoriu vizat 
Liceul Tehnologic Special Beethoven și Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Dolj 

Grupurile țintă: Elevii liceului Tehnologic Special Beethoven și angajații Liceului Tehnologic Special 
Beethoven și ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj 

Planul de activități:  
1) Elaborarea studiului de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții si proiectului 

tehnic 
2) Obținerea finanțării  
3) Implementarea proiectului, care presupune:  

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 
implementării proiectului (supervizare lucrări, publicitate, management proiect etc.) 

c. Execuția lucrărilor de construcție/reabilitare/modernizare;  
d. Recepția și punerea în funcțiune a investiției 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Suplimentarea locurilor în unitățile educaționale; 
• Accesibilitatea copiilor la învățământ;                                                          
• Modernizarea unor clădiri la standarde europene.  

Pe termen mediu și lung:  

• Creșterea siguranței copiilor și angajațiilor. 
Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 5.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget local, PNRR, POR-P6, AFM 

Parteneri: - 

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus, in curs de pregatire achiiztie servicii proiectare 
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Fișa 1.2.2.3: Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna și dotarea acestuia 

cu echipamente medicale 

DOMENIU – Sănătate 

Titlul proiectului: Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna și dotarea acestuia cu 
echipamente medicale 
Scopul proiectului: Modernizarea spitalului conform standardelor europene  
Obiectivele specifice ale proiectului:  

Mărirea capacității de primire a Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna și creșterea accesibilității și calității 
serviciilor de sănătate furnizate în cadrul spitalului, precum și achiziționarea de echipamente de specialitate 
necesare pentru asigurarea unui tratament corespunzător pacienților 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și eficiente, 
fiind cunoscut faptul că infrastructura spitalicească este insuficientă. Este necesară  o extindere a unității 
sanitare existente și o echipare cu o infrastructură de specialitate modernă. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 

DURABILĂ a României 2030 – „Sănătate și bunăstare” 

Coerența cu Strategia de Dezvolate 
a Județului Dolj pentru perioada 
2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 1. Îmbunătățirea 
calității vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea 
serviciilor publice 
Axă prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și 
creșterea accesului populației la serviciile de sănătate publică 
Măsura M 1.2.2.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 
medicale cu impact major 

Teritoriu vizat Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna 

Grupurile țintă: Pacienții și personalul angajat al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea si executia serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
4) Realizarea procedurilor de achiziție pentru lucrări, respectiv pentru serviciile necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, echipamente medicale, publicitate, management proiect etc.) 
5) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei de implementare a proiectului 
b. Realizarea/execuția lucrărilor 
c. Recepția lucrărilor 
d. Publicitatea și promovarea proiectului 
e. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• Dotarea Spitalului cu echipamente medicale performante și mobilier specific 
• Creșterea numărului de paturi prin extinderea spitalului  
• Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate 

acordate 
• Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție și 

tratament 
Pe termen mediu și lung:  

• Creșterea gradului de satisfacție și profesionalismului medicilor cât și al personalului auxiliar 
• Creșterea calității serviciului medical 
• Eliminarea aglomerării spitalicești 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 5.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget local, PNRR, POS 
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Parteneri: - 

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect in curs de atribuire a contractului de executie lucrari 

 

 

Fișa 1.2.2.8: Consolidarea și modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova 

DOMENIU – Sănătate 

Titlul proiectului: Consolidarea și modernizarea SCJUC Craiova 
Scopul proiectului: Consolidarea și modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgențe Craiova 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

Creșterea accesibilității și calității serviciilor de sănătate furnizate în cadrul Spitalului Clinic Județean de 
Urgențe Craiova, precum și achiziționarea de echipamente de specialitate necesare pentru asigurarea unui 
tratament corespunzător pacienților 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și eficente, 
fiind cunoscut faptul că infrastructura spitalicească este deficitară. Este necesară o consolidare a unității 
sanitare și o echipare cu o infrastructură de specialitate modernă. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 

DURABILĂ a României 2030 – „Sănătate și bunăstare” 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare 
a Județului Dolj pentru perioada 
2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 1. Îmbunătățirea 
calității vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea 
serviciilor publice 
Axă prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și 
creșterea accesului populației la serviciile de sănătate publică 
Măsura M 1.2.2.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 
medicale cu impact major 

Teritoriu vizat Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova 

Grupurile țintă: Pacienții și personalul angajat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de actualizare a documentatiei tehnico-economice 
3) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei de implementare a proiectului 
b. Realizarea procedurilor de achiziție pentru lucrări, respectiv pentru serviciile necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, publicitate, echipamente medicale, management proiect etc.) 
c. Realizarea/execuția lucrărilor 
d. Recepția lucrărilor 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Consolidarea clădirii în care funcționează spitalul 
• Dotarea Spitalului cu echipamente medicale performante și mobilier specific 
• Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate 

acordate 
• Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție și 

tratament 
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Pe termen mediu și lung:  

• Creșterea gradului de satisfacție a pacienților și profesionalismului medicilor, cât și al personalului 
auxiliar 

• Creșterea calității serviciului medical 
Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 40.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget local, Buget de stat, PNRR, POS 

Parteneri: - 

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus, documentatie Tehnico economica necesita actualizare 

 

 

Fișa 1.2.2.13: Digitalizare Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova / Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leamna / Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

DOMENIU – Sănătate 

Titlul proiectului: Digitalizare Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova / Spitalul de Pneumoftiziologie 
Leamna / Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 
Scopul proiectului: Creșterea performanței administrației publice din județul Dolj, în domeniile serviciilor 
sociale și medicale, prin implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative cu caracter 
general de tip front-office și back-office 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

Soluția propusă cuprinde dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare și prelucrare a datelor privind 
informațiile sistemului medical din cadrul spitalului și înlocuirea aparaturii învechite cu un sistem digital  
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
În prezent este nevoie de o reducerea birocrației și eficientizarea activității, optimizarea fluxurilor de lucru 
și eficientizarea procesării documentelor în relația dintre Consiliul Județean Dolj și unitățile sanitare 
subordonate 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 

DURABILĂ a României 2030 – „Sănătate și bunăstare” 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare 
a Județului Dolj pentru perioada 
2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 1. Îmbunătățirea 
calității vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea 
serviciilor publice 
Axă prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și 
creșterea accesului populației la serviciile de sănătate publică 
Măsura M 1.2.2.4 Cercetare, inovare, digitaizare și 
cooperare în domeniul sănătății 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Pacienții și personalul angajat 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
3) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei de implementare a proiectului 
b. Realizarea procedurilor de achiziție pentru bunurile și serviciile aferente proiectului şi atribuirea 

contractelor de furnizare 
c. Realizarea serviciilor 
d. Publicitatea și promovarea proiectului 
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e. Monitorizarea/controlul proiectului 
Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin digitalizarea serviciilor integrate spitalului 
• Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative 

Pe termen mediu și lung:  

• Creșterea gradului de satisfacție și profesionalismului medicilor cât și al personalului auxiliar 
• Creșterea calității și eficienței serviciului medical 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: Se calculează pentru fiecare spital 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ POIDS 

Parteneri: SCJUC 

Documente necesare: -  
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 
 
 

Fișa 1.2.4.16: Dotare și extindere radiologie și laborator investigații paraclinice – Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leamna 

DOMENIU – Sănătate 

Titlul proiectului: Dotare și extindere radiologie și laborator investigații paraclinice – Spitalul de 
Pneumoftiziologie Leamna  
Scopul proiectului: Dotarea și extinderea secției de radiologie și a laboratorului de investigații 
paraclinice conform standardelor europene  
Obiectivele specifice ale proiectului:  

Extinderea secției de radiologie și dotarea acesteia cu echipamente moderne, conform ultimelor standarde 
europene și extinderea și dotarea laboratorului de investigații paraclinice cu echipamente de specialitate 
necesare pentru asigurarea procedeelor corespunzătoare  
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și 
eficiente, fiind cunoscut faptul că infrastructura spitalicească este insuficientă. Este necesară  o extindere 
a secțiilor și laboratoarelor existente și o echipare de specialitate modernă. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională pentru 

DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030 – „Sănătate și 
bunăstare” 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 1. 

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea 
serviciilor publice 
Axă prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și 
creșterea accesului populației la serviciile de sănătate publică 
Măsura M 1.2.2.1 Modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii medicale cu impact major 

Teritoriu vizat Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna 

Grupurile țintă: Pacienții și personalul angajat al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea studiului de fezabilitate  
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
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5) Elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (elaborare proiect pentru autorizarea executării 
lucrărilor, obținere autorizație de construire, elaborare proiect  tehnic de execuție) 

6) Implementarea proiectului, care presupune: 
a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei de implementare a proiectului 
b. Realizarea procedurilor de achiziție pentru lucrări, respectiv pentru serviciile necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management 
proiect etc.) 

c. Realizarea/execuția lucrărilor 
d. Recepția lucrărilor 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Dotarea Spitalului cu echipamente medicale performante 
• Mărirea numărului de paturi prin extinderea spitalului  
• Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate 

acordate 
• Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție și 

tratament 
Pe termen mediu și lung:  

• Creșterea gradului de satisfacție și profesionalismului medicilor cât și al personalului auxiliar 
• Creșterea calității serviciului medical 
• Eliminarea aglomerării spitalicești 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 2.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget local, POS, PNRR 

Parteneri: - 

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 
 

Fișa 1.2.2.2: Dezvoltarea capacității de depistare, diagnosticare, tratare a pacienților în 

oncologia pediatrică din județul Dolj 

DOMENIU – Sănătate 

Titlul proiectului: Dezvoltarea capacității de depistare, diagnosticare, tratare a pacienților în oncologia 
pediatrică din județul Dolj 
Scopul proiectului: Îmbunătățirea diagnosticării și tratării cancerului la copii prin achiziționarea de 
echipamente, precum și punerea în aplicare a ghidurilor privind diagnosticul și tratamentul în oncologia 
pediatrică conform standardelor europene. 
Obiectivele specifice ale proiectului:  

Creșterea accesibilității și calității servicilor de sănătate prin și achiziționarea de echipamente de specialitate 
necesare pentru asigurarea unui tratament corespunzător pacienților oncologici 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și eficente, 
fiind cunoscut faptul că infrastructura spitalicească este deficitară. Este necesară  echiparea cu instrumente 
moderne a unităților sanitare și instruirea personalului de specialitate în domeniul oncologiei pediatrice. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 
2021-2027 – „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 
DURABILĂ a României 2030 – „Sănătate și bunăstare” 
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Coerența cu Strategia de Dezvoltare 
a Județului Dolj pentru perioada 
2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 1. Îmbunătățirea 
calității vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea 
serviciilor publice 
Axă prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și 
creșterea accesului populației la serviciile de sănătate publică 
Măsura M 1.2.2.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 
medicale cu impact major 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: Pacienții și personalul angajat unităților sanitare din județul Dolj  

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea studiului de fezabilitate  
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (elaborare proiect pentru autorizarea executării 

lucrărilor, obținere autorizație de construire, elaborare proiect  tehnic de execuție) 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei de implementare a proiectului 
b. Realizarea procedurilor de achiziție pentru lucrări, respectiv pentru serviciile necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management 
proiect etc.) 

c. Realizarea/execuția lucrărilor 
d. Recepția lucrărilor 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• Dotarea Spitalului cu echipamente medicale performante  
• Mărirea numărului de paturi prin extinderea spitalului  
• Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate 

acordate 
• Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție și 

tratament 
Pe termen mediu și lung:  

• Creșterea gradului de satisfacție a pacienților și profesionalismului medicilor, cât și al personalului 
auxiliar 

• Creșterea calității serviciului medical 
Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 20.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget de stat, POS 

Parteneri: - 

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 
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Fișa 1.2.2.12: Construirea și dotarea unui corp de clădire în incinta Spitalului Clinic Județean 

Craiova destinat furnizării serviciilor paliative pentru bolnavii oncologici 

DOMENIU – Sănătate 

Titlul proiectului: Construirea și dotarea unui corp de clădire în incinta Spitalului Clinic Județean Craiova 
destinat furnizării serviciilor paliative pentru bolnavii oncologici 
Scopul proiectului: Constuirea unui centru destinat prevenției și tratamentului afecțiunilor oncologice și 
îngrijirii paliative și dotarea acestuia cu echipamentele necesare. 
Obiectivele specifice ale proiectului:  

Creșterea accesibilității și calității servicilor de sănătate furnizate în cadrul Spitalului Clininc Județean de 
Urgență Craiova prin construirea unui centru de prevenție și tratament, precum și achiziționarea de 
echipamente de specialitate necesare pentru asigurarea unui tratament corespunzător pacienților 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și eficente, 
fiind cunoscut faptul că infrastructura spitalicească este deficitară. Este necesară  o nouă construcție de 
tip centru în incinta spitalului și o echipare de specialitate modernă. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 
2021-2027 – „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 

DURABILĂ a României 2030 – „Sănătate și bunăstare” 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare 
a Județului Dolj pentru perioada 
2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 1. Îmbunătățirea 
calității vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea 
serviciilor publice 
Axă prioritară 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii medicale și 
creșterea accesului populației la serviciile de sănătate publică 
Măsura M 1.2.2.3 Modernizarea și dezvoltarea serviciilor de 
îngrijiri paliative și îngijiri medicale pe termen lung 

Teritoriu vizat Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova 
Grupurile țintă: Pacienții și personalul angajat al SCJUC  

Planul de activități:  
7) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
8) Contractarea serviciilor de proiectare  
9) Elaborarea studiului de fezabilitate  
10) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
11) Elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (elaborare proiect pentru autorizarea executării 

lucrărilor, obținere autorizație de construire, elaborare proiect  tehnic de execuție) 
12) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei de implementare a proiectului 
b. Realizarea procedurilor de achiziție pentru lucrări, respectiv pentru serviciile necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management 
proiect etc.) 

c. Realizarea/execuția lucrărilor 
d. Recepția lucrărilor 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• Dotarea Spitalului cu echipamente medicale performante  
• Mărirea numărului de paturi prin extinderea spitalului  
• Îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate 

acordate 
• Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție și 

tratament 
Pe termen mediu și lung:  

• Creșterea gradului de satisfacție a pacienților și profesionalismului medicilor, cât și al personalului 
auxiliar 

• Creșterea calității serviciului medical 
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Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 10.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget local , Buget de stat, POS 

Parteneri: - 

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 

 

Fișa 1.2.3.5: Renovarea și dotarea cu echipamente asistive performante a centrelor de 

recuperare/(re)abilitare care acordă servicii sociale persoanelor cu dizabilități 

DOMENIU – Social  

Titlul proiectului: Renovarea și dotarea cu echipamente asistive performante a centrelor de recuperare/ 
(re)abilitare care acordă servicii sociale persoanelor cu dizabilități 
Scopul proiectului: Creșterea gradului de asigurare a serviciilor sociale prin renovarea și dotarea centrelor de 
recuperare/ (re)abilitare pentru copii cu dizabilități 
Obiectivele specifice ale proiectului:  

Renovarea și dotarea unor structuri de recuperare/ (re)abilitare pentru copii cu dizabilități 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  

Infrastructura insuficientă a domeniului social reprezintă o problemă la nivelul județului care poate conduce la o 
scădere a ratei de recuperare/ reabilitare a copiilor cu dizabilități. Renovarea și dotarea centrelor de recuperare/ 
reabilitare va determina creșterea ratei de recuperare în funcție de nivelurile de handicap de care suferă copiii 
din centre. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile 
europene/ naționale/ 
regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 

– „O Europă mai socială” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ 

a României 2030 – „Fără Sărăcie” 

Coerența cu Strategia de 
Dezvoltare a județului Dolj 
pentru perioada 2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității vieții 
locuitorilor județului Dolj 

Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor 
publice 

Axă prioritară 1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale și creșterea 

accesului populației la serviciile sociale 
Măsura M 1.2.3.1 Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la 

serviciile sociale 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Persoanele cu dizabilități și angajații centrelor 

Planul de activități: 

1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare și elaborarea studiului de fezabilitate 
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere avize 

și acorduri) 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 
b. Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
c. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect etc.) 

d. Realizarea/execuția lucrărilor 
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e. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
f. Publicitatea și promovarea proiectului 
g. Monitorizarea/controlul proiectului 

Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de servicii de recuperare/ (re)abilitare din județ 
• creșterea numărului de copii care au acces la serviciile de recuperare/ (re)abilitare 

• crearea de noi locuri de muncă   
Pe termen mediu și lung:  

• creșterea gradului de recuperare/ re(abilitare) la nivel local, județean și național 
Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare lunare. 

Buget total estimat: 3.500.000 euro 

Perioada de implementare: 2023-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local, POIDS, PNDL, CNI 

Parteneri: DGASPC 

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 
 
 
Fișa 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 

DOMENIU – Cultură 

Titlul proiectului: Muzeul satului oltenesc și tradițiilor populare 
Scopul proiectului: Dezvoltarea potențialului turistic și revitalizarea spațiului urban prin construirea unui 
muzeul ce înglobează conceptul de sat oltenesc și tradițiile populare ale acestuia 
Obiectivele specifice ale proiectului:  

Sporirea turismului prin construirea unui muzeu „tradițional” 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  

Utilizarea spațiului urban (liber) prin construirea unui muzeu ce înglobează istoria și tradiția satul doljean, 
în scop turistic și cultural. Acesta va crea/ dezvolta interesul locuitorilor și turiștilor pentru patrimoniul 
cultural/ turistic al județului Dolj. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii 
Europene 2021-2027 – „O Europă mai apropiată de cetățenii 
săi” 
Context național: Strategia Națională a României pentru 
dezvoltarea turismului 2019-2030  
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027 – 
Prioritatea 7 Dezvoltare teritorială sustenabilă 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. 
Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Dolj 

Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea 

serviciilor publice 
Axă prioritară 1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor culturale, turistice, sportive și de 
tineret 

Măsura M 1.2.4.1 Dezvoltarea infrastructurii culturale 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: locuitorii județului Dolj și turiștii de la nivel național și/sau internațional 
Planul de activități:  
1) Identificarea potențialilor parteneri interesați 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
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3) Obținerea finanțării  
4) Elaborarea studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; 
5) Implementarea proiectului, care presupune:  

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 
implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 
publicitate, management proiect etc.) 

c. Execuția lucrărilor de construcție/reabilitare/modernizare;  
d. Recepția și punerea în funcțiune a investiției 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului 

6) Modernizarea și dezvoltarea traseelor identificate, a marcajelor și căilor de acces 
7) Promovarea noilor trasee turistice marcate  
8) Managementul proiectului și raportarea progresului în implementarea proiectului 
Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de turiști care își petrec timpul liber pe teritoriul județului 
• crearea de noi locuri de muncă  

Pe termen mediu și lung:  

•  dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice   
Sustenabilitate: sustenabilitatea rezultatelor investiției va putea fi asigurată prin contribuțiile financiare 

ale vizitatorilor și prin susținerea financiară de către administrația publică locală/ județeană 

Buget total estimat: 15.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local;  PNRR; POR-P7, Interreg RO-BG 

Parteneri: -  

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus, in curs de pregatire 

 

 

Fișa 1.2.6.3: Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric categoria B din strada 

Jiețului nr. 19 – actuala Școală Populară de Arte și Meserii Cornetti 

DOMENIU – Cultură 

Titlul proiectului: Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric categoria B din strada 
Jiețului nr. 19 – actuala Școală Populară de Arte și Meserii Cornetti 
Scopul proiectului: Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric ce este în prezent actuala 
Școală Populară de Arte și Meserii Cornetti. 
Obiectivele specifice ale proiectului:  

Reabilitarea școlii populare de arte și meserii Cornetti în vederea valorificării potențialului cultural local. 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  

Este necesară dezvoltarea ofertei culturale atractive și unice în județul Doj prin punerea în valoare a unui 
monument istoric, precum și creșterea vizibilității turistice. Prin viitoarea reabilitare, pe lângă creșterea 
potențialului cultural și turistic al județului, o să crească gradul de satisfacție a elevilor înscriși în cadrul 
școlii populare de arte. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii 
Europene 2021-2027 – „O Europă mai apropiată de cetățenii 
săi” 
Context național: Strategia Națională a României pentru 
dezvoltarea turismului 2019-2030  
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027 – 
Prioritatea 7 Dezvoltare teritorială sustenabilă 
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Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. 

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea 

serviciilor publice 

Axă prioritară 1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea 
infrastructurii și serviciilor culturale, turistice, sportive și de 

tineret 
Măsura M 1.2.4.1 Dezvoltarea infrastructurii culturale 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: turiștii, elevii și angajații Școlii Populare de Arte și Meserii 
Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea DALI si PT 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
c. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 
publicitate, management proiect etc.) 

d. Realizarea/execuția lucrărilor 
e. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
f. Publicitatea și promovarea proiectului 
g. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de turiști care își petrec timpul liber pe teritoriul județului 
• crearea de noi locuri de muncă (ghid turistic, administrator/ custode ariei vizate) 

Pe termen mediu și lung:  

• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice    
Sustenabilitate: sustenabilitatea rezultatelor investiției va putea fi asigurată prin contribuțiile financiare 

ale vizitatorilor și prin susținerea financiară de către administrația publică locală/ județeană 

Buget total estimat: 3.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local;  PNRR; POR-P7, Interreg RO-BG 

Parteneri: -  

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate, etc.): 
In curs de elaborare documentatie tehnico-economica 

 

 

Fișa 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 

DOMENIU – Cultură 

Titlul proiectului: Revitalizarea spațiului urban din str. Alexandru Macedonski nr 20A, în scop 
cultural și turistic prin construirea unei secții a Muzeului de Artă Craiova 
Scopul proiectului: Dezvoltarea potențialului cultural și revitalizarea spațiului urban prin construirea unei 
secții a Muzeului de Artă Craiova 
Obiectivele specifice ale proiectului:  

Revitalizarea spațiului urban prin construirea unei secții a Muzeului de Artă Craiova  
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
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Construirea unei secții în cadrul Muzeului de Artă din Craiova, în scop turistic și cultural, va crea/ dezvolta 
interesul locuitorilor și turiștilor pentru patrimoniul cultural/ turistic al județului Dolj 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 
2021-2027 – „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională a României pentru 
dezvoltarea turismului 2019-2030  

Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027 – 
Prioritatea 7 Dezvoltare teritorială sustenabilă 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare 
a Județului Dolj pentru perioada 
2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea 

calității vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea 

serviciilor publice 
Axă prioritară 1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor culturale, turistice, sportive și de 
tineret 

Măsura M 1.2.4.1 Dezvoltarea infrastructurii culturale 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: locuitorii municipiului Craiova și ai județului Dolj; turiștii de la nivel național și/ sau 
internațional 
Planul de activități:  
1) Actualizarea studiului de fezabilitate si elaborare PT 
2) Obținerea finanțării  
3) Implementarea proiectului, care presupune:  

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 
implementării proiectului (supervizare lucrări, publicitate, management proiect etc.) 

c. Execuția lucrărilor de construcție  
d. Recepția și punerea în funcțiune a investiției 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de turiști care își petrec timpul liber pe teritoriul județului 
• crearea de noi locuri de muncă  
• extinderea Muzeului de Artă Craiova prin construirea unei secții noi 

Pe termen mediu și lung:  

•  dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice   
Sustenabilitate: sustenabilitatea rezultatelor investiției va putea fi asigurată prin contribuțiile financiare 

ale vizitatorilor și prin susținerea financiară de către administrația publică locală/ județeană 

Buget total estimat: 7.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local;  PNRR; POR-P7, Interreg RO-BG 

Parteneri: -  

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Studiu de fezabilitate elaborat 
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Fișa 1.2.4.7: Reabilitarea Conacului Săulescu și înființarea unui centru turistic 

DOMENIU – Turism 

Titlul proiectului: Reabilitarea Conacului Săulescu și înființarea unui centru turistic 

Scopul proiectului: Dezvoltarea activităților culturale și turistice prin reabilitarea conacului Săulescu și 
înființarea unui centru turistic. 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Reabilitarea conacului Săulescu în vederea valorificării potențialului cultural local. 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  

Este necesară dezvoltarea ofertei culturale atractive și unice în județul Doj prin punerea în valoare a unui 
conac vechi situat în mediu rural.  
Gradul de vizibilitate a resurselor județene pe piața turistică internă și națională este insuficientă, fiind astfel 
necesar un centru turistic care să asigure structura serviciilor de informare și promovare a ofertei turistice.  
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 
2021-2027 – „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională a României pentru 
dezvoltarea turismului 2019-2030  
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027 – 
Prioritatea 7 Dezvoltare teritorială sustenabilă 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare 
a Județului Dolj pentru perioada 
2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea 
calității vieții locuitorilor județului Dolj 

Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea 
serviciilor publice 

Axă prioritară 1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor culturale, turistice, sportive și de 
tineret 

Măsura M 1.2.4.1 Dezvoltarea infrastructurii culturale 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: locuitorii județului și turiștii 
Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare  
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție  
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
c. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 
publicitate, management proiect etc.) 

d. Realizarea/execuția lucrărilor 
e. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
f. Publicitatea și promovarea proiectului 
g. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de turiști care își petrec timpul liber pe teritoriul județului; 
• reabilitarea clădirii și realizarea unui nou centru turistic; 
• crearea de noi locuri de muncă (ghid turistic, administrator/ custode ariei vizate). 

Pe termen mediu și lung:  

• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice.   
Sustenabilitate: sustenabilitatea rezultatelor investiției va putea fi asigurată prin contribuțiile financiare 

ale vizitatorilor și prin susținerea financiară de către administrația publică locală/ județeană 

Buget total estimat: 2.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
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➢ Buget local;  PNRR; POR-P7, Interreg RO-BG 

Parteneri: -  

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus, in pregatire 

 

 

Fișa 1.2.6.10: Construirea unui Complex Sportiv multifuncțional pe amplasamentul Stadionului 

Tineretului 

DOMENIU – Tineret, agrement și sport 

Titlul proiectului: Construirea unui Complex Sportiv multifuncțional pe amplasamentul Stadionului 
Tineretului 
Scopul proiectului: Promovarea și încurajarea activităților sportive si asigurarea condițiilor pentru 
desfasurarea unor competitii nationale si internationale in Craiova 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Asigurarea unei baze sportive moderne 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Prezentul stadion are o vechime de aproape un secol, fiind uzat și fără posibilitatea de reabilitare. În urma 
demolării vechiului stadion este necesar un complex sportiv nou, cu o capacitate mai mare de locuri față de 
cel actual. Astfel, noul complex sportiv o să asigure infrastructură modernă pentru antrenamente și o să 
atragă un număr mai mare de persoane. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 
2021-2027 – „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” 
Context național: Strategia Națională a României pentru 
dezvoltarea turismului 2019-2030  
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027 – 
Prioritatea 6 Educație modernă și incluzivă 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDs) 1. 
Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Dolj 

Obiectiv strategic OS.1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea 
serviciilor publice 

Axă prioritară 1.2.4. Sprijin pentru dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor culturale, turistice, sportive și de 
tineret 

Măsura M 1.2.4.2 Dezvoltarea infrastructurii de tineret și 
sport 

Teritoriu vizat Județul Dolj 
Grupurile țintă: Pasionații de sport, atât sportivii cât și spectatorii 
Planul de activități:  
1) Elaborarea studiului de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, elaborarea PT 
2) Implementarea proiectului, care presupune:  

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 
implementării proiectului (supervizare lucrări, publicitate, management proiect etc.) 

c. Execuția lucrărilor de construcție;  
d. Recepția și punerea în funcțiune a investiției 
e. Publicitatea și promovarea proiectului 
f. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• Dezvoltarea activităților sportive. 
Pe termen mediu și lung:  

• Creșterea calității vieții; 
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• Crearea unui pol de interes local, atât din punct de vedere economic, cât și turistic.   
Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 20.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2023 – 2027  

Surse potențiale de finanțare:    
➢ Buget local, Buget de stat, CNI 

Parteneri: - 

Documente necesare: 

• studiu de fezabilitate / documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect aflat pe lista CNI; in curs de pregătire achiziție servicii proiectare 

 
 

Fișa 2.1.1.1: Înființare parc industrial nr. 3 

DOMENIU – Economie 

Titlul proiectului: Înființare parc industrial nr. 3 
Scopul proiectului:  
Înființarea unui alt parc industrial în județul Dolj, ce are ca scop susținerea economiei locale și atragerea de 
investitori  
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de înființarea unui parc industrial ce are ca scop 
îmbunătățirea mediului de afaceri, creșterea preponderenței sectorului privat în economie și stimularea 
investițiilor curente 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Numărul de întreprinderi în creștere și cererea ridicată pentru spații de desfășurare a activităților industriale 
și de prestare servicii conexe face necesară începerea demersului de realizare a unui nou parc industrial.  
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 
2021-2027 – „O Europă mai inteligentă” 
Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 

DURABILĂ a României 2030 – „Muncă decentă și Creștere 
economică” 

Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, 
Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi 

dinamice 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare 
a Județului Dolj pentru perioada 
2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. Dezvoltarea 
economică a județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.1. Industrie și servicii competitive 
și inovatoare 

Axă prioritară 2.1.1. 2.1.1. Impulsionarea creșterii și 
competitivității întreprinderilor în contextul tranziției verzi 
Măsura M 2.1.1.1 Dezvoltarea infrastructurii suport pentru 
afaceri 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Mediul de afaceri, locuitorii județului Dolj 
Planul de activități:  
1) Identificarea terenului disponibil pentru construirea parcului; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate; 
3) Obținerea finanțării; 
4) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/ demararea proiectului – organizarea echipei/ responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 
implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 
publicitate, management proiect etc.); 

c. Execuția lucrărilor de construcție;  
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d. Recepția și punerea în funcțiune a investiției; 
e. Publicitatea și promovarea proiectului; 
f. Monitorizarea/controlul proiectului;  

Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de întreprinderi care își desfășoară activitatea în județ 
• creșterea cifrei de afaceri a firmelor existente 

• crearea de noi locuri de muncă   
Pe termen mediu și lung:  

• reducerea șomajului 
• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare lunare de la 

societățile aflate în parcul industrial. 

Buget total estimat: 5.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local; POR-P1; POTJ; Program Transnațional Dunărea 

Parteneri: investitori privați 
Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus, in curs de identificare teren 

 

 

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

DOMENIU – Economie 

Titlul proiectului: Dezvoltarea și operaționalizarea unui incubator afaceri în incinta HIGH TECH 
Park 
Scopul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri prin înființarea de noi incubatoare 
de afaceri  
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Realizarea unor structuri locale de sprijinire a afacerilor, prin încurajarea inițiativei antreprenoriale locale 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Capacitatea insuficientă a infrastructurilor existente de sprijinire a afacerilor reprezintă o constrângere la 
nivelul județului care împiedică inițiativa antreprenorială locală. Crearea de zone dedicate preponderent 
activităților economice industriale, dar și activităților de prestări servicii (ex. logistică, transporturi), cercetare 
științifică, birouri etc., va impulsiona crearea unor noi firme, asigurând, totodată și cadrul necesar pentru 
dezvoltarea firmelor existente  
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai inteligentă” 
Context național: Strategia Națională pentru 
DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030 – „Muncă 

decentă și Creștere economică” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, 

Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi 

dinamice 
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Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. Dezvoltarea 
economică a județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.1. Industrie și servicii 
competitive și inovatoare 

Axă prioritară 2.1.1. 2.1.1. Impulsionarea creșterii și 
competitivității întreprinderilor în contextul tranziției verzi 
Măsura M 2.1.1.1 Dezvoltarea infrastructurii suport pentru 
afaceri 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Mediul de afaceri, locuitorii județului Dolj 
Planul de activități:  
1) Elaborarea/ actualizarea documentatiei tehncio-economice 
2) Obținerea finanțării 
3) Ridicarea construcției  
4) Amenajarea spațiului avut în vedere pentru acest obiectiv  
5) Selectarea administratorului 
6) Selectarea firmelor incubate 
Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de întreprinderi care își desfășoară activitatea în județ 
• creșterea cifrei de afaceri a firmelor existente 

• crearea de noi locuri de muncă   
Pe termen mediu și lung:  

• reducerea șomajului 
• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare lunare de la 
firmele incubate. 

Buget total estimat: 5.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local; POR-P1; POTJ; Program Transnațional Dunărea 

Parteneri: investitori privați 
Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Documentatie la nivel de autorizatie de construire. 

 

 

Fișa 1.1.1.19: Construirea și operaționalizarea unui centru logistic intermodal în județul Dolj 

DOMENIU – Transport și Mobilitate, inclusiv transfrontalieră 

Titlul proiectului: Construirea și operaționalizarea unui centru logistic intermodal în județul Dolj 
Scopul proiectului: Eficientizarea transportului de mărfuri 
Obiectivele specifice ale proiectului:  

Construirea și operaționalizarea unui centru logistic intermodal pentru asigurarea unor facilități privind 
schimbul intermodal de mărfuri.   
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Construirea unui centru logistic intermodal în județ are ca scop reducerea manipulării mărfurilor, 
îmbunătățind astfel securitatea, reducând daunele și pierderile și permițând transportul mai rapid al 
mărfurilor, folosind mai multe moduri de transport (feroviar, naval, aerian și rutier) 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai conectată” 
Context național: Strategia Națională pentru 
DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030 – „Industrie, 

Inovație și Infrastructură” 



 
 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  

2021 - 2027  

 

  
 

Pagina 29 

Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA, Prioritatea 5 – 

Accesibilitate și conectivitate la nivel regional 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare 
a Județului Dolj pentru perioada 
2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. 
Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.1. Dezvoltarea infrastructurii de 
transport, tehnice și edilitare 

Axă prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii de 
transport și creșterea accesibilității intra-judetene, regionale 
și la rețeaua TEN-T 

Măsura M 1.1.1.3 Modernizarea infrastructurii de transport 
inter și multimodal 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Mediul de afaceri, locuitorii județului Dolj, Sectorul public 

Planul de activități: 

1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare și elaborarea studiului de oportunitate 
3) Elaborarea studiilor 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Achiziție PT + Executie + Operare 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Realizarea/execuția lucrărilor 
c. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
d. Publicitatea și promovarea proiectului 
e. Monitorizarea/controlul proiectului 

7) Operarea 
Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Transport sustenabil pentru operatorii economici 
• Decarbonificarea transportului 

Pe termen mediu și lung:  

• Facilitarea mobilității bunurilor  
• Sprijin în economia locală 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale ale 
agenților economici în județul Dolj 

Buget total estimat: 19.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 - 2027 

Surse potențiale de finanțare:  
➢ POT, POIM 

Parteneri: - 

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Studiu de oportunitate in elaborare 

 

 

Fișa 2.1.1.4: Înființare parc de transfer tehnologic 

DOMENIU – Cercetare, Dezvoltare și Inovare 

Titlul proiectului: Înființare parc de transfer tehnologic 
Scopul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri prin înființarea unui parc de 
transfer tehnologic 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Realizarea unor structuri locale de sprijinire a afacerilor, prin încurajarea inițiativei antreprenoriale locale 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
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Capacitatea insuficientă a infrastructurilor existente de sprijinire a afacerilor reprezintă o constrângere la 
nivelul județului care împiedică inițiativa antreprenorială locală. Crearea de zone dedicate preponderent 
activităților de transfer tehnologic va impulsiona crearea unor noi firme, asigurând, totodată și cadrul 
necesar pentru dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic existente. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai inteligentă” 
Context național: Strategia Națională pentru 
DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030 – „Muncă 

decentă și Creștere economică” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, 

Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi 

dinamice 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. Dezvoltarea 
economică a județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.1. Industrie și servicii 
competitive și inovatoare 

Axă prioritară 2.1.1. 2.1.1. Impulsionarea creșterii și 
competitivității întreprinderilor în contextul tranziției verzi 
Măsura M 2.1.1.3 Dezvoltarea capacităților de cercetare, 
inovare și transfer tehnologic 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Mediul de afaceri 
Planul de activități:  
1) Identificarea UAT-urilor care au terenuri disponibile pentru realizarea unui parc de transfer tehnologic 
2) Identificarea investitorilor și partenerilor interesați 
3) Elaborarea studiului de fezabilitate 
4) Obținerea finanțării 
5) Ridicarea construcției  
6) Amenajarea spațiului avut în vedere pentru acest obiectiv  
7) Selectarea administratorului 
8) Selectarea firmelor  
Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de întreprinderi care își desfășoară activitatea în județ; 
• creșterea cifrei de afaceri a firmelor existente; 
• crearea de noi locuri de muncă. 

Pe termen mediu și lung:  

• reducerea șomajului; 
• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice.    

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare lunare ale 
firmelor care vor fi găzduite de infrastructura de afaceri realizată  

Buget total estimat: 10.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local, PNRR, POR-P1 

Parteneri: -  

Documente necesare: 

• studiu de fezabilitate / documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 
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Fișa 2.1.1.3: Amenajare Parc Tehnologic Universitar„IT” Craiova 

DOMENIU – Cercetare, Dezvoltare și Inovare 

Titlul proiectului: Amenajare Parc Tehnologic Universitar„IT” Craiova 
Scopul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri prin înființarea unui parc de 
transfer tehnologic 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Realizarea unor structuri locale de sprijinire a afacerilor, prin încurajarea inițiativei antreprenoriale locale. 
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de înființarea unui parc industrial ce are ca scop 
îmbunătățirea mediului de afaceri, creșterea preponderenței sectorului privat în economie și stimularea 
investițiilor curente. 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
În prezent, în județul Dolj, nu există un parc industrial pentru software și noi tehnologii, iar numărul de 
întreprinderi în creștere și cererea crescută pentru spații de desfășurare a activităților în domeniul IT, precum 
și existența a două facultăți de profil în județ conduce la necesitarea realizării unui astfel de parc industrial. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai inteligentă” 
Context național: Strategia Națională pentru 

DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030 – „Muncă 
decentă și Creștere economică” 

Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, 

Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi 
dinamice 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. Dezvoltarea 
economică a județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.1. Industrie și servicii 
competitive și inovatoare 
Axă prioritară 2.1.1. 2.1.1. Impulsionarea creșterii și 
competitivității întreprinderilor în contextul tranziției verzi 
Măsura M 2.1.1.3 Dezvoltarea capacităților de cercetare, 
inovare și transfer tehnologic 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Mediul de afaceri 
Planul de activități:  
9) Identificarea UAT-urilor care au terenuri disponibile pentru realizarea unui parc de transfer tehnologic 
10) Identificarea investitorilor și partenerilor interesați 
11) Elaborarea studiului de fezabilitate 
12) Obținerea finanțării 
13) Ridicarea construcției  
14) Amenajarea spațiului avut în vedere pentru acest obiectiv  
15) Selectarea administratorului 
16) Selectarea firmelor  
Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de întreprinderi care își desfășoară activitatea în județ; 
• creșterea cifrei de afaceri a firmelor existente; 
• crearea de noi locuri de muncă. 

Pe termen mediu și lung:  

• reducerea șomajului; 
• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice.    

Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare lunare ale 
firmelor care vor fi găzduite de infrastructura de afaceri realizată  

Buget total estimat: 6.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local, PNRR, POR-P1 

Parteneri: Universitatea din Craiova 

Documente necesare: 
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• Studiu de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 

 

Fișa 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 

DOMENIU – Economie 

Titlul proiectului: Rețea de centre de depozitare și colectare legume-fructe, piață de gros și centru 
regional de control, genomică și bio-economie 
Scopul proiectului: Dezvoltarea mediului de afaceri local prin sprijinirea diversificării activităților, 
asigurarea unui mediu investițional propice și valorificarea într-un mod sustenabil a resurselor existente. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
Obiectivul general al proiectului constă în construcția unor centre în vederea depozitării fructelor și legumelor 
colectate de la producătorii locali, sprijinirea producătorilor agricoli locali, creșterea potențialului economic 
în județ și crearea unui centru regional de control, genomică și bio-economie. 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):   
Lipsa spațiilor care să asigure condiţii corespunzătoare de temperatură şi umiditate relativă a aerului, de 
igienizare, precum şi o bună ventilare şi iluminare în vederea depozitării fructelor și legumelor colectate de 
la producătorii locali. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene / 
naționale / regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 
2021-2027 – „O Europă mai inteligentă prin inovare, 
digitalizare, transformare economică și sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii” 
Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 – „Muncă decentă și creștere 
economică” 
Context regional: POR Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 1 – 
Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare 
a Județului Dolj pentru perioada 
2021-2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. Dezvoltarea 
economică a județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.2. Dezvoltare rurală și agricultură 
Axă prioritară 2.2.1. Dezvoltarea economică non-agricolă a 
mediului rural 
Măsura M 2.2.1.1 Diversificarea economiei locale din mediul 
rural 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: producătorii locali de legume și fructe 

Planul de activități:  
1) Identificarea surselor de finanțare pentru proiect 
2) Contractarea serviciilor de proiectare și elaborarea studiului de fezabilitate 
3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și SF) 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
5) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, elaborare proiect, obținere 

avize și acorduri) 
6) Implementarea proiectului, care presupune: 

a. Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

b. Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
c. Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 
publicitate, management proiect etc.) 

d. Realizarea/execuția lucrărilor 
e. Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
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f. Publicitatea și promovarea proiectului 
g. Monitorizarea/controlul proiectului  

Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• creșterea valorii adăugate a legumelor și fructelor din județ; 
• creșterea cifrei de afaceri a firmelor existente; 
• crearea de noi locuri de muncă. 

Pe termen mediu și lung:  

• sprijin în economia locală. 
Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 20.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022 - 2027  

Surse potențiale de finanțare:  
➢ Buget local; PNS; PNDL; CNI 

Parteneri: Universitatea din Craiova, UAT-uri județ Dolj 

Documente necesare: 

• Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 
 
 

Fișa 2.3.1.3: Înființare și promovare rute turistice (de exemplu Traseul Culelor) 

DOMENIU – Turism 

Titlul proiectului: Înființare și promovare rute turistice (de exemplu Traseul Culelor) 

Scopul proiectului: Dezvoltarea activităților turistice prin înființarea traseelor turistice culturale, 
marcajelor turistice și căilor de acces  
Obiectivele specifice ale proiectului:  
Înființarea traseelor turistice culturale, a marcajelor și căilor de acces 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  

Inexistența traseelor, marcajelor turistice și a căilor de acces către obiectivele turistice culturale existente 
reprezintă un aspect nefavorabil turismului județean care poate conduce la scăderea numărului de turiști în 
județ cât și la scăderea vizibilității din punct de vedere turistic la nivel național. Înființarea traseelor turistice 
cu tematică culturală, a marcajelor și căilor de acces va conduce la creșterea atractivității zonei, va 
impulsiona înființarea unor noi structuri de primire turistică cu servicii îmbunătățite asigurând, totodată și 
cadrul necesar pentru dezvoltarea infrastructurii existente.  
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii 

Europene 2021-2027 – „O Europă mai apropiată de 
cetățenii săi” 
Context național: Strategia Naţională a României pentru 
dezvoltarea turismului 2019-2030  

Context regional: POR Sud-Vest 2021-2027 – Prioritatea 

7 Dezvoltare teritorială sustenabilă 

Coerența cu Strategia de Dezvoltare a 
Județului Dolj pentru perioada 2021-
2027: 

Direcție de dezvoltare strategică (DDS) 2. Dezvoltarea 
economică a județului Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 2.3. Dezvoltarea activităților 
turistice 
Axă prioritară 2.3.1. Inovare și creștere în sectorul 
turismului 
Măsura M 2.3.1.2 Activități de sprijin, punere în valoare 
și promovare a potențialului turistic 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Mediul de afaceri, locuitorii județului și turiștii 
Planul de activități:  
1) Identificarea traseelor turistice care pot fi înființate 
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2) Identificarea potențialilor parteneri interesați 
3) Elaborarea documentației de obținere a finanțării și contractarea acesteia 
4) Implementarea traseelor identificate, a marcajelor și căilor de acces 
5) Promovarea noilor trasee turistice marcate  
6) Managementul proiectului și raportarea progresului în implementarea proiectului 
Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• creșterea numărului de turiști care își petrec timpul liber pe teritoriul județului 
• crearea de noi locuri de muncă (ghid turistic, administrator/ custode ariei vizate) 

Pe termen mediu și lung:  

• dezvoltarea economiei și creșterea competitivității economice    
Sustenabilitate: sustenabilitatea rezultatului investiției va putea fi asigurată prin contribuții financiare ale 

vizitatorilor 

Buget total estimat: 1.500.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local, PNRR, POR-P7 

Parteneri: -  

Documente necesare: 

• Harta traseelor turistice din prezent 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 

 

Fișa 4.1.1.3: Sisteme de GIS pentru monitorizarea patrimoniului    

DOMENIU – Patrimoniu  

Titlul proiectului: Sisteme de GIS pentru monitorizarea patrimoniului    
Scopul proiectului: Creșterea interesului populației față de patrimoniul existent prin monitorizarea și 
localizarea acestuia   
Obiectivele specifice ale proiectului:  

Identificarea, monitorizarea și punerea în valoare a patrimoniului material și imaterial al județului Dolj 
Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  
Actualele elemente ale patrimoniului au un nivel scăzut de diversificare sau de programe de identificare și/ 
sau promovare, care duce la un interes scăzut în rândul cetățenilor. Soluția optimă pentru rezolvarea situației 
este identificarea, monitorizarea și susținerea de programe de promovare în vederea valorificării prezenței 
acestuia. 
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile 
europene/ naționale/ 
regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021-2027 

– „O Europă mai inteligentă” 

Context național: Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA 
DURABILĂ a României 2030 – „Pace, justiție și instituții eficiente” 

Context regional: POR Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 2 – Digitalizare 
în beneficiul cetățenilor și al firmelor 

Coerența cu Strategia de 
Dezvoltare a Județului Dolj 
pentru perioada 2021-
2027: 

Obiectivul de Dezvoltare Comun (ODC) 4. Buna guvernanță la 
nivelul instituțiilor publice din județul Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 4.1. Modernizarea administrației publice 

Axă prioritară 4.1.1. O mai bună coordonare, elaborare și 
implementare a politicilor publice 
Măsura M 4.1.1.3 Modernizarea instrumentelor de lucru 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: locuitorii județului Dolj, instituții culturale și de monitorizare și promovare a patrimoniului 
județului Dolj 

Planul de activități:  
1) Identificarea elementelor de patrimoniu de la nivelul județului 
2) Identificarea surselor de finanțare  
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3) Obținerea finanțării  
4) Dezvoltarea sistemelor GIS pentru monitorizarea patrimoniului 
5) Implementarea sistemelor GIS dezvoltate 
6) Publicitatea și promovarea proiectului 
7) Monitorizarea/ controlul proiectului 
Rezultate așteptate:  
Pe termen scurt:  

• Monitorizarea patrimoniului județului Dolj prin intermediul sistemelor GIS. 
Pe termen mediu și lung:  

• Valorificarea tradițiilor locale; 
• O comunitate mai unită din punct de vedere cultural; 
• Atragerea de turiști în perioada evenimentelor. 

Sustenabilitate: sustenabilitatea investiției va putea fi asigurată prin taxe de utilizare a sistemelor 
Buget total estimat: 3.000.000 euro 

Perioada de implementare: 

Modernizarea 
instrumentelor de 
lucru 

Modernizarea 
instrumentelor de lucru 

Modernizarea 
instrumentelor de 
lucru 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local; PNRR; PNDL; CNI; PODD; AFM; POR-P2 

Parteneri: -  

Documente necesare: - 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 

 

Fișa 4.1.2.1: Sistem informatic de conectare digitală și stocare centralizată a bazelor de date 

ale CJ Dolj și instituțiilor sale subordonate 

DOMENIU – Capacitate administrativă 

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

Scopul proiectului: Eficientizarea managementului intern din instituțiile administrației publice ale CJ Dolj 
și subordonatele acestuia 
Obiectivele specifice ale proiectului:  

Integrarea sistemelor informatice utilizate la nivelul structurilor CJ Dolj pentru simplificarea accesului 
beneficiarilor finali la serviciile publice 

Justificare (prezentarea problemelor și a necesității intervenției):  

Implementarea unui sistem informatic care să integreze managementul documentelor, sistem ce poate fi 
extins pentru a asigura integrarea serviciilor disparate și adăugarea de noi servicii identificate ca fiind 
necesare este util pentru eficientizarea serviciilor publice și a actului administrativ.  
În plus, un sistem informativ unitar conduce la creșterea gradului de transparență și creșterea gradului de 
comunicare dintre structurile administrației publice prezente la nivelul județului.     
Context (Coerența cu strategiile europene, naționale, regionale și județene):  

Coerența cu strategiile europene/ 
naționale/ regionale: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai inteligentă” 

Context național: Strategia Națională pentru 
DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030 – „Pace, justiție 

și instituții eficiente” 
Context regional: POR SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, 

Prioritatea 2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al 

firmelor 
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Coerența cu Strategia de Dezvoltare 
a Județului Dolj pentru perioada 
2021-2027: 

Obiectivul de Dezvoltare Comun (ODC) 4. Buna 
guvernanță la nivelul instituțiilor publice din județul Dolj 
Obiectiv strategic (OS) 4.1. Modernizarea administrației 
publice 

Axă prioritară 4.1.2. Transformarea digitală a 
administrației publice 
Măsura M 4.1.1.1 Susținerea digitalizării serviciilor publice 

Teritoriu vizat Județul Dolj 

Grupurile țintă: Sectorul public, locuitorii județului Dolj, Mediul de afaceri 
Planul de activități:  
1) Elaborarea studiului de fezabilitate  
2) Analiza detaliată a proceselor și sistemelor informatice ce rulează la nivelul primăriilor și direcțiilor 

acesteia 
3) Achiziția și implementarea subsistemelor componente, extinderea sistemelor existente acolo unde este 

cazul pentru a acomoda noile servicii proiectate, în condiții de siguranță și disponibilitate ridicată 
4) Realizarea investițiilor de infrastructură (camere, senzori, etc.) necesare colectării datelor ce urmează 

a fi procesate și analizate pentru asigurarea monitorizării, securității, accesului controlat   
5) Integrarea subsistemelor, migrarea datelor, testarea și operaționalizare bazei de date deschise, a 

centrului de comandă și control 
6) Punerea în producție a sistemului, corectarea erorilor, îmbunătățirea acestuia 
7) Instruirea și acompanierea grupului țintă secundar, personalul instituțiilor beneficiare, în utilizarea și 

adoptarea noului sistem 
8) Promovarea sistemului, sprijinirea grupului țintă principal (cetățeni și agenți comerciali) în adoptarea și 

utilizarea acestuia 
Rezultate așteptate:  

Pe termen scurt:  

• Scurtarea timpilor de accesare a informațiilor și de deservire a serviciilor publice. 
Pe termen mediu și lung:  

• Optimizarea sistemului administrativ. 
Sustenabilitate: sustenabilitatea investițiilor va putea fi asigurată prin contribuții financiare anuale. 

Buget total estimat: 3.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2022-2027 

Surse potențiale de finanțare: 
➢ Buget local, PNRR, 

Parteneri: -  

Documente necesare:- 
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu existența unor 
măsuri pregătitoare proiectului, analiza de oportunitate și fezabilitate etc.): 
Proiect propus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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  

2021 - 2027  

 

  
 

Pagina 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Județul 

Dolj 


